
Вітання з нагоди Дня державної служби 

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем державної служби.
Ваша праця є надзвичайно важливою в діалозі народу з владою, у процесі

становлення і розбудови України як суверенної, незалежної, демократичної і право"
вої держави. З фахового рівня і чесності кожного з вас, ставлення до людей, вміння
швидко і якісно приймати рішення починається довіра до влади.

Сумлінно виконуючи свої обов'язки, керуючись принципами патріотизму,
професіоналізму і порядності ви віддано служите народу України, сприяєте
ефективному функціонуванню державного механізму.

Упевнений, що українські державні службовці й надалі надаватимуть якісні
послуги населенню, дбатимуть про дотримання прав і свобод громадян, захист і за"
безпечення гуманізму, соціальної справедливості та інтересів нашої держави.

Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, успіхів у роботі задля блага народу
України.

Президент України                                                          Віктор Ющенко



Шановні державні службовці!

Від імені Уряду України сердечно вітаю Вас з професійним святом – Днем
державної служби України.

Приємно відзначити, що за роки незалежності в Україні сформовано
інституцію державної служби, якій приділяється особлива увага. На сьогодні
нагальною потребою суспільства є підвищення ефективності роботи органів
державної влади, зокрема шляхом надання ними якісних державних послуг.

Державні службовці демонструють високий професіоналізм, ініціативність 
і відданість справі, забезпечують розв'язання соціально"економічних завдань.

Держава високо цінує Вашу повсякденну працю та творчі зусилля. Переко"
наний, що в період нових звершень та досягнень Ви сприятимете розвиткові дер"
жавного управління та перетворенню України в розвинуту демократичну
європейську державу, якою пишатимуться її громадяни.

Нам потрібно і надалі зосереджувати увагу на діяльності державного апарату,
який повинен оперативно адаптуватися до потреб суспільства, бути заінте"
ресованим в ефективних та прозорих адміністративних процедурах, добро"
чесності, сумлінності, об'єктивності та професіоналізмі державних службовців.

Бажаю Вам нових здобутків в ім'я України та її народу. Зичу міцного здоров'я,
творчих успіхів і життєвого благополуччя.

Прем'єр�міністр України                                 Віктор Янукович



Шановні колеги, друзі!

Щиро вітаю державних службовців з Днем державної служби!

Сьогодні ми живемо у відповідальний час і знаходимося на цікавій суспільній
позиції. Одним з основних пріоритетів державної політики України є рефор"
мування державного управління у сфері державної служби, яка, незважаючи на
існуючі проблеми, постійно розвивається та вдосконалюється, залишаючись
стратегічно важливою сферою у справі розбудови держави, нерозривно пов'я"
заною з формуванням нової європейської долі країни.

Державні службовці України демонструють високий професіоналізм, компе"
тентність, ініціативність, відданість справі і тим самим сприяють роз'вязанню
завдань соціально"економічного розвитку, поліпшенню життя громадян. Від рівня
нашої відповідальності сьогодні залежать і жвавість суспільних процесів, і ваго"
мість результатів, а головним правилом чиновника має стати гасло: «Дорожити
часом, служити народу». 

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята, побажання успіхів у нашій
важливій і відповідальній справі. Міцного вам здоров'я, щастя, нових звершень,
миру і злагоди! 

Зі святом Вас!

Начальник Головного управління 

державної служби України                                                  Тимофій Мотренко
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ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 2/20078

– Шановний Юрію Васильовичу, розкажіть, як
розпочався Ваш трудовий шлях і чому Ви вибра�
ли саме державну службу? 

– Я виріс у селі. У нас дома ніколи не вимика"
лося національне радіо, в «Останніх вістях» якого
постійно повідомлялося як про останні новини 
в колишньому СРСР, так і про основні події у світі.
Я приділяв цьому особливу увагу. Одна моя
землячка, на декілька років старша за мене, всту"
пила до Київського державного університету
імені Тараса Шевченка на факультет журналіс"
тики. А я в цей час замислювався над своєю по"
дальшою долею, вирішував, куди поступати. Під
час розмови з нею я дізнався, що в університеті
відкрився факультет міжнародних відносин.

Дійсно, приїхавши до Києва, я прийшов в уні"
верситет, побачив вивіску «Міжнародні відноси"
ни» та й вирішив, що буду складати вступні іспити
на цей факультет. У радянські часи вважалося
важливим, щоб у вузі були представлені різні
прошарки суспільства. Моя мати працювала бух"
галтером у школі"інтернаті, а батько – простим
колгоспником. Тому завдяки своєму походженню
і гарній підготовці 1971 року я вступив до універ"
ситету, який закінчив 1976 року, отримавши дип"
лом за спеціальністю перекладач"референт
французької мови.

Закінчуючи школу, я мріяв стати льотчиком. Це
була мрія мого дитинства. Декілька разів я нама"
гався пройти комісію, але через проблеми із
зором мені відмовили. Лікар сказав: «Тобі не
можна ні під воду, ні в повітря». Проте мрія все"
таки залишилася. Навчаючись в університеті на
першому курсі, я записався в авіаклуб. Поєдну"
вати навчання в університеті з відвідуванням
занять з авіації виявилося складно, тому, на жаль,
я не довів цю справу до кінця.

Доля кожної людини складається так: якщо ти
дійсно чогось бажаєш, то це обов'язково здійс"
ниться. У 1976 році мене призвали на службу 
в радянській армії перекладачем групи військо"
вих радників у Республіці Конго. В армії мені
вдалося поєднати дві мрії – працювати перекла"
дачем і бути біля льотчиків"винищувачів. Це був
дуже цікавий час.

– Як складався Ваш трудовий шлях?

– Я почав працювати 1983 року в Київському
політехнічному інституті на посаді молодшого
наукового співробітника лабораторії соціоло"
гічних наук кафедри наукового комунізму. Зай"
мався дослідженням колективної форми орга"
нізації праці. Ми їздили по країні, проводили
соціологічні дослідження на заводах. Робота
була дуже цікавою, але вона не стосувалася
міжнародних відносин. Мої колеги, які працю"
вали в правлінні товариства «Знання» Україн"
ської РСР, запропонували перейти працювати
до них. Завдяки роботі в товаристві я отримав
змогу побувати в багатьох куточках колишнього
СРСР. Можу сказати з гордістю, що об'їздив
майже 70–75 % території України.

З 2003 року і до теперішнього часу Юрій Ва�
сильович Савченко займає посаду заступника
начальника Управління зовнішньоекономічної
політики та міжнародного співробітництва
Секретаріату Кабінету Міністрів України

«ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ПОВИННІ ВМІТИ НЕ ТІЛЬКИ  
ПРАЦЮВАТИ, АЛЕ Й РОЗКАЗАТИ, 

ЩО І ЯК ПРАВИЛЬНО РОБИТИ»
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Працював лектором"міжнародником, про"
пагуючи зовнішню політику СРСР. Лекції про
міжнародну ситуацію і сьогодні слухають із
зацікавленістю, а тоді тим більше. Аналітичного
матеріалу в нас було набагато більше, навіть ніж
у Міністерстві закордонних справ. Сьогодні,
звичайно, усе набагато простіше: існує інтернет,
певні видання, потрібно тільки мати час та ба"
жання для вивчення матеріалів.

Із часом я вирішив, що необхідно займатися
тим, чому вчився. У 1996 році почав працювати 
в Міністерстві закордонних справ України на
посаді завідуючого відділом країн Африки
Управління країн Азіатсько"Тихоокеанського
регіону, Близького й Середнього Сходу та Афри"
ки. Через три роки мене призначили першим
секретарем Посольства України у Швейцарській
Конфедерації.

– Юрію Васильовичу, розкажіть, будь ласка,
детальніше про Вашу роботу у Швейцарії?

Робота у Швейцарії – це окрема сторінка мого
життя. У кожного дипломата перша країна пере"
бування – то як перше кохання. Якою б не була
наступна країна, дипломат завжди порівню"
ватиме її з тією країною, де вперше служив. Так
і в мене. Зі Швейцарії я привіз величезну кіль"
кість фотографій. Найближчим часом ми обов'яз"
ково проведемо виставку до дня цієї країни.

Працюючи протягом трьох років у Посольстві
України (спочатку першим секретарем, а потім
радником посла), я багато чому навчився,
зокрема, як необхідно створювати та розбу"
довувати країну для людей. Якось, перебуваючи
з послом України на одній із зустрічей, я почув,
як він запитав у міністра закордонних справ
Швейцарії: «За скільки часу керівник управління
у Вашому міністерстві дізнається, що йому не"
обхідно підготувати термінову доповідь?». Мі"
ністр задумався й відповів, що мінімум за три дні
державний службовець має знати, коли і з якого
приводу його викликають.

Ще приклад. У Швейцарії державний службо"
вець має гнучкий графік роботи. Він повинен
відпрацювати 40 робочих годин і може прийти
на роботу о восьмій чи о десятій годині –
залежно від поставлених завдань. Але є так
звані фіксовані години, коли державний службо"
вець знаходиться на робочому місці (з десятої
до пів на дванадцяту, з п'ятнадцятої до сімнад"
цятої години). На цей час не призначаються
наради, зустрічі тощо. Такий робочий графік 
є дуже ефективним.

Розповім одну цікаву притчу. Жив у горах один
чоловік, який одружився й самостійно, без
сторонньої допомоги, почав будувати будинок.
Дуже старався, але добудувати не зміг,
надірвався. Неможливо робити велику справу
самотужки й лише на власний розсуд.

Скажу відверто: українцям є чому повчитися 
у швейцарців. Вони гордяться тим, що не
приймають поспішних рішень і не витрачають
свій час на виправлення ходи маятника. Там все
розписано, кожен знає свій напрям роботи та
спокійно працює. Повірте, що роботи та завдань
у них не менше, ніж у нас. Вони дуже послідовні,
законослухняні. Свобода кожного завершується
там, де починається несвобода іншого, а дії од"
ного не повинні заважати діям іншого. Швей"
царці це розуміють і за цим правилом живуть. 
У першу чергу необхідно думати про людей та
про майбутнє.

– Ви сказали про свободу. Чи повинен
державний службовець відчувати свободу у своїх
діях?

– Так. Державний службовець має відчувати
свободу під час прийняття рішень і вміти доводити
їх до керівництва. Але найголовніше – він має бути
впевненим у своїй кваліфікації та у своїх діях. Для
цього необхідно пройти певний трудовий шлях 
і мати відповідну професійну підготовку. Коли
людина приходить на державну службу, вона
починає вчитися з нуля, виконує доручення, потім
їх виписує. Але одна справа виписати доручення, 
а інша – знати, що саме за цим стоїть.

На мою думку, державні службовці обов'язково
повинні мати відповідну кваліфікаційну підготовку,
закінчити Національну академію державного
управління при Президентові України. Наприклад,
у Міністерстві закордонних справ прийнято
рішення враховувати під час призначення на
керівні посади (мається на увазі керівників відділів
і вище) диплом Інституту міжнародних відносин чи
Дипломатичної академії України при МЗС України.
Я скажу, що це правильно. Людина, яка йде
працювати державним службовцем, має знати,
що ця професія потребує неймовірних зусиль та
витримки, це майже як служба в армії.

– Юрію Васильовичу, я бачу у Вас диплом
Національної школи державного управління 
у Франції (ENA). Ви там навчалися?

– У 2004 році закінчив двотижневі курси за
темою «Європа і глобалізація». Нам розповідали
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про тенденції розвитку Європейського Союзу 
з огляду на глобалізацію у світі. ENA – це не
тільки навчальний заклад, але й сформована
наукова течія.

– Якби був шанс змінити професію, щоб Ви
обрали?

– Я по своїй натурі консерватор. Скажу так:
потрібно обирати професію з найбільшою
принадністю. А до свого професійного призна"
чення слід приходити поступово. Тобто, якщо ти
бажаєш стати економістом, починай з бухгал"
тера"рахівника, якщо будівельником – з того,
щоб бездоганно класти цеглу, а після цього
стань менеджером з будівництва. Я дуже хочу,
щоб мої діти це зрозуміли й таким чином
обирали свій професійний життєвий шлях. Не
обов'язково мати спеціальність з гучною наз"
вою, треба бути справжнім знавцем або визна"
ним майстром своєї справи, треба бути впев"
неним у завтрашньому дні й відчувати своє
покликання.

Зараз обрав би щось зі сфери економіки або
права. Можливо, тому, що сьогодні маю певний
досвід роботи в цій галузі.

– Наскільки я знаю, державні службовці
сьогодні працюють дуже багато та мають
зазвичай ненормований робочий день. Чи
підтримують Вас рідні у виборі професії? 

– Звичайно, підтримують. Можна багато
говорити, але без розуміння й підтримки
дружини було б набагато важче. Я розумію, що
їй дуже складно, особливо з вихованням дітей,
бо це ціле мистецтво та наука. Один мій
знайомий сказав, що в шістнадцять років авто"
ритет батьків у дітей відсутній, у вісімнадцять
років вони починають розуміти, що це не зовсім
так, у двадцять – розуміють, що батьки поганого
не хочуть, а у двадцять п'ять – усвідомлюють, що
батьки – найближчі друзі, яких треба в першу
чергу слухати. Ми дорослішаємо з роками.

– Юрію Васильовичу, у Вашому кабінеті багато
дитячих малюнків. Відчувається, що Ви нама�
гаєтеся перенести сюди частинку сім'ї. Чи вели�
ка у Вас родина?

– У нашій сім'ї четверо дітей і один онук.
Знаєте, у мене на батьківщині говорять: «У бра"
та має бути брат, у сестри має бути сестра». 

Ці малюнки намалювали мої діти, так вони
передають свої враження на папері. Інколи ми

малюємо разом. Коли я працював у Берні пер"
шим секретарем Посольства України у Швей"
царії, мій син намалював вид з вікна, де була
зображена гора, а за нею телевізійна вежа.
Старша донька, яка зараз навчається в Славіс"
тичному університеті на факультеті міжнародних
відносин, у чотири роки намалювала цікавий
малюнок. Один мій знайомий колекціонер
запитав мене, що це за антикварна річ? Я від"
повів, що привіз її з відрядження. Декілька
місяців він просив, щоб я йому продав цей
малюнок, поки я не сказав правду, що його
намалювала моя донька. Він сказав, що, мабуть,
привид водив руками дівчинки, коли вона
малювала цей витвір. Інший цікавий випадок.
Одного разу донька малювала «каляки"маляки»,
принесла мені, а я побачив на цьому малюнку
зображення Африки. Тепер він завжди зі мною 
й став символом моєї професійної долі.

– Як Ви відпочиваєте?

– По"різному. Майже щотижня я їжджу до
матері, яка живе в селі. Вочевидь, генетична
пам'ять спрацьовує, бо люблю подорожувати
українськими селами та околицями країни.
Наприклад, на Житомирщині надзвичайно гарні
гаї, неймовірно приваблива природа Полісся.
Зараз є можливість відчути рідну землю. Я сідаю
на велосипед або мотоцикл і подорожую села"
ми, про які чув від батька, та намагаюся відчути
дух, що там панує. На жаль, засмучують і деколи
навіть дратують забруднені сміттям наші ліси та
вулиці.

Разом із сім'єю раніше я любив відпочивати
на Кінбурнській косі (район Очакова). На мою
думку, це одне з найкрасивіших місць України. 
З однієї сторони – відкрите море, з другої –
лиман, з третьої – Дніпро, із четвертої – озера,
соснові бори, луки з неймовірною кількістю
птахів. Таке поєднання в природі надихає на нові
справи й робить відпочинок неповторним.

– За який напрям роботи Ви відповідаєте 
в Секретаріаті Кабінету Міністрів України?

– У першу чергу за регулювання зовнішньо"
економічної сфери. З 2003 року я працюю в Се"
кретаріаті Кабінету Міністрів України на посаді
заступника начальника Управління зовнішньо"
економічної політики та міжнародного співробіт"
ництва. Основою нашої роботи є розгляд питань
багатосторонніх та двосторонніх завдань,
співробітництво з міжнародними організаціями,
організація відряджень.
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В управлінні постійно проходять стажування
люди, які, наприклад, навчалися в Диплома"
тичній академії при Міністерстві закордонних
справ України. Після стажування вони йдуть
працювати в інші міністерства, органи виконав"
чої влади або комерційні структури.

Відрядження працівників органів виконавчої
влади проходять погодження через наше
управління. Адже важливо не просто бути
присутнім та брати участь у закордонному
відрядженні, а отримати конкретний досвід 
і конкретні результати, які потім можна імпле"
ментувати в Україні. 

На мою думку, в Секретаріаті Кабінету Мініст"
рів України мають працювати люди, які пройшли
трудовий шлях у виробничому колективі,
адміністрації, апараті центральних органів.
Державні службові, які працюють у Секретаріаті,
повинні вміти не тільки працювати, але й роз"
казати, що і як правильно робити.

– Юрію Васильовичу, скажіть, будь ласка, чи
складно працювати в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України?

– Цікаво і нескладно. Важко може бути в тих
питаннях, що потребують політичного вирішен"
ня. Але допомагає загальна атмосфера, що
сьогодні панує в Секретаріаті. Тут відчувається
дух однодумців, які знають, що роботу за
покладеними на них обов'язками необхідно
виконати. Відповідальність та самооргані"
зованість у людей дуже висока. Інколи бувають 
і «гарячі» моменти, коли необхідно дуже швидко

виконати завдання, обсяг якого потребує 
в декілька разів більшого часу, ніж відведено, як,
наприклад, закони, що стосуються вступу
України до СОТ.

Узагалі мені по життю щастить на людей, які
мене оточують. Мені було комфортно працю"
вати в МЗС. Коли я прийшов у Секретаріат Кабі"
нету Міністрів України, то й тут також відчув
сприятливий мікроклімат для роботи. Відчува"
ється, що кожен спеціаліст автономно веде свій
напрям роботи.

Основний інструмент нашої роботи з мініс"
терствами – це доручення. Я прихильник спону"
кального доручення, такого, в якому б відобра"
жалося ставлення керівника до проблеми. Такий
підхід не зовсім відповідає нашим нормам, але 
я думаю, що це скоро прийде.

– Яким є кредо Вашого життя?

– Я розмірковував над цим питанням. Але
скажу відверто: я не маю кредо. Вважаю, що
повинен будувати такі відносини з людьми, щоб,
зустрівшись із ними через рік, два, десять, я не
соромився підійти до них і не ховав своїх очей, 
а з радістю з ними вітався. З дитинства в селі я
звик, що, коли ти йдеш вулицею, привітайся 
з людиною, навіть якщо її не знаєш. Коли я почав
працювати в Секретаріаті, то з усіма вітався.
Тепер вітаються зі мною. Якщо людина потра"
пила сюди, то вона вже не чужа.

Матеріал підготовлено
Антоніною Бондаренко
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Наша мета – створити ефективну систему
державного управління через проведення ре"
форм, які наблизять нас до європейської моделі
побудови адміністративної системи та її основи –
державної служби.  

Основний і єдиний спосіб вирішення більшо"
сті проблем – прийняття та впровадження ново"
го закону про державну службу, розробленого
на основі європейських підходів. Саме над його
підготовкою за дорученням Кабінету Міністрів
України, даним ще 26 грудня 2003 року, ми
працюємо протягом трьох останніх років.

Законопроект готовий. На жаль, він не прий"
нятий і минулого року, хоча ми перед собою
ставили завдання забезпечити його прийняття.
Не прийнятий він у силу цілого ряду суб'єктив"
них і об'єктивних – достатньо високого політич"
ного рівня – причин. 

Наслідки цього очевидні. 
Відбувається подальше стрімке погіршення

якісного складу корпусу державних службовців,
політизація і депрофесіоналізація державної
служби в цілому. Наведу дані лише за деякими із
цих наслідків.

ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ У 2006 РОЦІ 
ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У 2007 РОЦІ

ДОПОВІДЬ НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ТИМОФІЯ МОТРЕНКА 
НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ  ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ, 31 травня 2007 року

Плинність кадрів на державній службі залиша�
ється високою і складає за підсумками 2006 року
15,4 %. Це нижче рівня 2005 року, коли додат"
ково через політичні чинники звільнено близько
9800 державних службовців, та майже відпові�
дає рівню плинності 2004 року (рис.1).

При цьому більш високий рівень плинності
спостерігається для керівних посад І–ІІІ категорій
(рис. 2), максимальна вона – близько 50 % – для
державних службовців І категорії. Це означає, що
політикам, які змінюються при владі внаслідок ви"
борів, немає кому безпосередньо передавати

Рис.1. Плинність кадрів на державній службі 
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справи, адже саме вони працюють з державни"
ми службовцями цих категорій.

Найболючіша проблема та головна причина
плинності кадрів у частині звільнень за власним
бажанням – рівень заробітної плати службовців,
який не співвідноситься з рівнем відповідаль�
ності за виконання ними функцій держави.
Незважаючи на збільшення частки посадового
окладу у її структурі, рівень зарплати залиша"
ється досить низьким: при її середньому рівні
у 1620 грн вона відрізняється залежно від орга"
ну влади: від 1205 грн (680 грн у головного спе"
ціаліста) в райдержадміністраціях до 6285 грн 
в апараті Національного банку України. Крім
того, внаслідок прийнятих 2005 року рішень,
заробітна плата керівників органів виконавчої
влади у 10–12 разів перевищує заробітну плату
спеціалістів.

Для порівняння: у Європейському Союзі,
США, Канаді та інших країнах – членах Організації
економічного співробітництва і розвитку це
співвідношення не перевищує 7. 

Не вирішується питання і з підвищенням
посадових окладів державних службовців
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 700 від 12 травня поточного року
(рис. 3).

До яких наслідків веде такий високий рівень
плинності та неналежний рівень заробітної
плати?

• Третина керівного складу центральних та
місцевих органів виконавчої влади – зі стажем
роботи на державній службі до 5 років (на
рис. 4  ця частина стовпчика виділена червоним
кольором). Такого досвіду, очевидно, недос"
татньо для повноцінного державного топ"ме"
неджера. 

• 97,5% керівників місцевих державних адмі�
ністрацій мають досвід роботи менше 3 років.
Це досить тривожний сигнал, що може приз"
вести до зниження ефективності роботи, а ін"
коли – навіть до втрати керованості процесами
на доручених таким керівникам ділянках робо"
ти (рис. 5).

Проблеми з кадрами помітні ще на етапі їх
призначення. Так, за результатами проведених
обов'язкових спеціальних перевірок (рис. 6)
відомостей, що подають кандидати на зайняття
посад державних службовців І–ІІІ категорій,
призначення на які здійснюються Президентом
України та Кабінетом Міністрів України, понад
54 % з них подають недостовірні відомості про
себе (рис. 7).

Рис.2. Плинність кадрів на державній службі 2006 року за категоріями посад
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Рис.3. Рівень заробітної плати державних службовців

Рис.4. Розподіл державних службовців центральних органів виконавчої влади, 
які займають керівні посади, за стажем роботи на державній службі 
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Рис.5. Розподіл державних службовців місцевих державних адміністрацій, 
які обіймають керівні посади, за стажем роботи на державній службі

Рис.6. Результати проведених спецперевірок 

Хочу сказати кілька слів про таку серйозну
проблему, як корупція. 

Дані офіційної статистики подаємо на рис. 8:
наприклад, кількість протоколів про корупційні
діяння та протоколів, за якими судом прийнято рі�
шення, 2006 року майже не змінилася. Однак 
при цьому 2006 року на 91,2 % зменшилась кіль�
кість судових рішень щодо звільнення з посади чи
інших усунень від виконання функцій держави за
здійснення корупційних діянь у зв'язку зі змінами,
внесеними у березні 2005 року до статей 7 та 8

Закону України «Про боротьбу з корупцією», яки�
ми залишена лише одна форма відповідаль�
ності – адміністративна (у вигляді штрафу),
дисциплінарна ж – звільнення з посади – вилуче�
на. Отже, до вказаного закону внесені зміни, які
фактично звели нанівець прийняття судами рі�
шень, що є неприпустимим.

Взагалі, піднімаючи тему корупції, потрібно
зазначити, що існує величезний розрив між тим,
як суспільство сприймає та оцінює рівень коруп"
ції, і як його відображає офіційна статистика.
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Рис.7. Розподіл кандидатів на зайняття посад державних службовців І�ІІІ категорій, 
які подали недостовірні відомості про себе за типами інформації

Рис.8. Стан виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією»



Так, 2006 року до адміністративної відпові"
дальності притягнуто менше 1 % державних
службовців від їх загальної кількості. За резуль"
татами ж опитування, проведеного у січні – квітні
поточного року Київським міжнародним
інститутом соціології, індекс сприйняття корупції
в Україні становить 33%. Це означає, що, відпо"
відаючи на запитання про те, наскільки поширена

корупція у владних структурах та серед держав"
них службовців України, громадяни дотриму"
ються думки, що корупція характерна для
третини усіх функцій та секторів держави.

Найбільш яскравий приклад згаданого роз"
риву між очікуваннями суспільства і діями
держави щодо подолання корупції на державній
службі – показники в Києві. 
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Рис.9. Офіційна статистика та рівень сприйняття корупції 

За офіційними даними, державні службовці,
які працюють у столиці, де зосереджено най"
більші фінансові потоки і ресурси, є найменш
корумпованими в Україні: їх тільки 0,09 % від за"
гальної кількості державних службовців Києва.
Проте індекс сприйняття корупції в Києві  най"
вищий в Україні й сягає 54,4 % (рис. 9).

Такий стан державної служби як основи
державного механізму робить останній основ"
ним гальмом структурних реформ в Україні. 
У Звіті про глобальну конкурентоспроможність,
оприлюдненому на Всесвітньому економічному
форумі в Давосі 26 вересня 2006 року, за
фактором «якість державних і громадських
інститутів» найнижчий рейтинг отримала Украї"
на – 104"те місце. За цим показником нас
обійшли не лише Молдова (101), Вірменія (84),
Таджикистан (77) і Азербайджан (72), але навіть

такі країни, як Уганда (100), Шрі"Ланка (82),
Ефіопія (83), Нігерія (94) і Камбоджа (95).

Втім, ми не настільки наївні люди, аби не ро"
зуміти, що у недосконалому державному управ"
лінні, у тому числі непрозорості й корупції, є за"
цікавлені. Маємо лобістів не лише «за» новий
закон, але й лобістів «проти» нього. Поміж «контр"
лобістів» є і політики, і навіть бюрократи вищої
ланки.

Причини неприйняття Закону України 
«Про державну службу» (нова редакція) 

у 2006 році: 
• бажання політиків мати не фахівців, 

а покірних безвідмовних виконавців; 
• опір частини державних службовців – пе�

реважно керівників середньої та вищої ланки; 
• відсутність діяльної громадської думки.
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Ще одна не менш важлива причина неприй"
няття нового закону – відсутність діяльної громад�
ської думки з цього приводу. Слабкі суспільні
інститути не можуть створити необхідного тиску
на політикум. Чи є в нас хоча б кілька об'єднань
громадян, які б системно вимагали іншої якості
послуг, які нам надає держава руками державних
службовців? Чи є у нас неурядові організації,
серйозні дослідницькі центри, які б професійно
займалися лобіюванням та просуванням адмініст"
ративної реформи? Обмаль! А в будь"якій демо"
кратичній країні таких організацій достатньо.

Тому, не полишаючи подальшої інформаційно"
пропагандистської роботи, активно продовжу"
ючи просувати проект нового закону, ми зосере"
дилися на зусиллях, спрямованих на подальше
удосконалення чинних нормативно"правових
актів з питань державної служби та ініціювання
змін у системі державного управління на існуючій
нормативній базі. 

Головдержслужба разом із своїми партнера�
ми упродовж останнього року активно працю�
вала над упровадженням інструментів інститу�
ційного розвитку, як тих, що були розроблені 
і застосовувалися раніше Європейською Комі�
сією до країн�кандидатів на членство у ЄС
(SIGMA, Twinning i TAIEX), так й інших, наприк�
лад, удосконалення системи професійного
навчання, групи аналізу політики, створення
систем управління якістю в органах влади, про�
ведення функціонального обстеження тощо.

У березні 2006 року Головдержслужба України
вперше в країні, що не має статусу кандидата,
організувала проведення експертами SIGMA –
організації, яка проводить оцінку лише для
країн"кандидатів – оцінку державного управлін"
ня за шістьма базовими показниками: 

• планування та координація державної
політики; 

• державна служба; 
• зовнішній аудит; 
• внутрішній фінансовий контроль; 
• управління видатками державного бюджету;
• управління державними закупівлями.

Крім того, ведуться консультації про те, що
оцінка за показниками SIGMA здійснювати"
меться в Україні щорічно.

Наведу проблеми української адміністра"
тивної системи, відзначені експертами SIGMA:

• слабкість конституційної та адміністра"
тивної законодавчої бази, брак правової основи
для процесу вироблення державної політики та
прийняття рішень, відсутність гарантій прозо"
рості та відкритості державного управління; 

• правова невизначеність у прийнятті адмі"
ністративних рішень, недостатньо розвинена су"
дова система, насамперед адміністративні суди; 

• невідповідний європейській практиці пере"
лік функцій прокуратури України, низька  інсти"
туційна спроможність омбудсмена; 

• низький рівень професіоналізму державної
служби через її політизацію, спричинену нечіт"
ким розмежуванням політичної та адміністра"
тивної сфер; 

• відсутність системи повноцінного фінансо"
вого менеджменту та контролю, заснованих на
принципах управлінської відповідальності та ме"
ханізмах попереднього поточного та наступного
контролю, недорозвинутість децентралізованої
системи внутрішнього фінансового аудиту; 

• відсутність середньострокового бюджетно"
го планування та слабкий зв'язок між бюджетом
і напрямами державної політики;

• невідповідність змін у системі державних
закупівель курсу України на членство в Європей"
ському Союзі та Світовій організації торгівлі.

Більшість рекомендацій експертів SIGMA за
результатами оцінки системи державної служ"
би, крім тих, що враховані під час доопрацюван"
ня проекту Закону України «Про державну служ"
бу» (нова редакція), враховано у проекті нової
редакції Програми розвитку державної служби
на 2005–2010 роки, який Головдержслужба
підготувала до внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України. 

Разом з тим, у 2006 році повною мірою забез"
печити упровадження рекомендацій за під"
сумками оцінки державного управління за базо"
вими показниками SIGMA не вдалося.

Twinning (від англ. twins – «близнюки») – як
інструмент адміністративної співпраці між дер"
жавою – членом ЄС та державою"партнером
(Україною) щодо впровадження норм та стан"
дартів, необхідних для адаптації національного
законодавства до законодавства ЄС – нами
використовується з 2006 року. Проекти Twinning
реалізуються через систему державної служби
в рамках співпраці двох аналогічних органів

Інструмени інституційного будівництва:
• SIGMA; 
• Twinning; 
• TAIEX; 
• групи аналізу політики; 
• системи управління якістю; 
• функціональне обстеження органів вико�

навчої влади; 
• план дій нового міністра.
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державної влади. Участь у них беруть державні
службовці двох країн. 

Протягом 1998–2006 років Twinning став
основним інструментом інституційної розбудо�
ви центральних органів виконавчої влади для
країн�кандидатів в члени ЄС. За цей період 
в країнах"кандидатах реалізовано 1674 проек"
ти, що охоплювали практично всі сектори еконо"
міки і сфери державного управління:

• сільське господарство – 281;
• економіка – 121;
• зайнятість та соціальна сфера – 156;
• навколишне середовище – 164;
• фінанси – 281;
• юстиція та внутрішні справи – 367; 
• інші ключові сфери (статистика, телекому"

нікаційні питання, адміністративна реформа,
державна допомога, конкурентна політика,
захист споживачів, оподаткування, державні за"
купівлі, внутрішній фінансовий контроль, митні
справи, соціальний захист) –161;

• транспорт та енергетика – 75;
• регіональний розвиток – 68.
Наведу кілька прикладів, що характеризують

масштаби застосування інструменту Twinning 
у наших найближчих сусідів – нових членів ЄС 
у період їх підготовки до вступу до цієї організації. 

У Польщі з 1998 до 2004 року реалізовано 
209 проектів Twinning на загальну суму близько
третини мільярда євро. У Болгарії реалізовано
176 проектів Twinning, у Румунії – 228. 

Загалом понад 80% зовнішньої фінансової до"
помоги, яку ЄС надавав країнам"кандидатам
для підтримки інституційних реформ, реалізову"
валася через Twinning.

Зараз на різних етапах реалізації – іденти"
фікації, підготовки детальних описів проектів,
підготовки контрактів, підписання  контрактів на
виконання проектів тощо – в Україні перебува"
ють 27 проектів Twinning, на фінансування яких
Європейською Комісією передбачається виді"
лити, виходячи з середнього розміру проектів,
35–37 млн євро.

Перший контракт Twinning для НКРЕ було під"
писано 5 березня 2007 року. Незабаром Twinning
стане доступним і на регіональному рівні. 

Планується, що на кінець 2009 року програма
Twinning в Україні включатиме 45–49 проектів.

Наступний інструмент. У 2006 році в межах
Європейської політики сусідства Україна пер"
шою серед країн СНД стала бенефіціаром інст"
рументу TAIEX (англ. Technical Assistance and
Information Exchange – інструмент технічної до"
помоги та обміну інформацією). TAIEX являє
собою потужний інструмент малих проектів, що
можуть здійснюватися у трьох основних формах: 

1) професійна експертиза; 
2) робочі семінари та конференції; 
3) навчальні поїздки для державних служ"

бовців України. 
Особливість TAIEX у тому, що це інструмент

європейських державних службовців, який
дозволяє їм оперативно комунікувати, обміню"
ватись досвідом та іншою інформацією. Єдина
умова – вільне володіння французькою або
англійською мовами.

Протягом 2005 року Європейська Комісія
організувала понад 1 300 заходів TAIEX, у яких
взяли участь майже 42 тис. представників нових
країн – членів ЄС, країн"кандидатів на членство в
ЄС та країн Західних Балкан. Незважаючи на те,
що Україна розпочала діяльність у зазначених
проектах тільки у вересні  2006 року, 259 наших
фахівців взяли участь у 10 заходах TAIEX.

На 2007 рік планується, що кількість наших
фахівців, які братимуть участь у заходах TAIEX,
збільшиться у 4–5 разів.

Сфери, в яких розпочинаються 
або готуються проекти Twinning в Україні:
• енергетика (4 проекти: електроенерге�

тика, газова енергетика, резерв нафти, енер�
гозбереження); 

• антимонопольна політика;
• транспорт (3 проекти – цивільна авіація,

дорожня безпека, планування транспортної
інфраструктури);

• норми і стандарти (2 проекти);
• космічні технології;
• державні фінанси (3 проекти);
• внутрішні справи;
• митний контроль;
• юстиція та судочинство (2 проекти);
• державне управління (2 проекти);
• охорона навколишнього середовища;
• соціальна політика;
• аграрна політика;
• регуляторна  та інвестиційна політика 

(2 проекти);
• оборона;
• регіональна політика.

Таким чином, протягом вересня–грудня
минулого року за участю України здійснено

проекти TAIEX у сферах:
• цивільної авіації;
• ветеринарної медицини;
• охорони навколишнього середовища;
• внутрішніх справ;
• прав інтелектуальної власності;
• аграрної політики;
• технічного регулювання.
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Кілька слів про пілотний проект Групи ана�
лізу політики та тренінги. Протягом 2006 року
здійснювався пілотний проект із запровадження
груп аналізу політики в центральних органах
виконавчої влади та секретаріатах Президента 
і Кабінету Міністрів України. 

Мета пілотного проекту Групи аналізу полі"
тики – підвищення професійної спроможності
державних службовців керівної ланки з питань
аналізу політики та демократичних процедур
прийняття урядових рішень.

Продукти проекту:
• публічні документи про державну політику 

у форматі зелених і білих книг;
• нові вміння державних службовців серед"

ньої і вищої ланки, життєво необхідні в умовах
демократичного урядування;

• семінари з питань формування політики –
залучення зацікавлених суспільних груп до про"
цесу формування політики.

Результати проекту:
• мережа осередків державної служби нової

якості – агентів змін;
• постійно діючий форум публічної політики;
• покращення якості державної політики за

рахунок урахування інтересів різних суспільних
груп, орієнтованості на задоволення суспільних
потреб та досягнення стандартів ЄС.

З метою реалізації проекту у 8 центральних
органах виконавчої влади, секретаріатах Прези"
дента України й Кабінету Міністрів України
сформовано групи аналізу політики, які підготу"
вали публічні документи з державної політики –
«зелені» (постановка проблеми) та «білі» (про"
позиції щодо їх вирішення) книги, які і є головни"
ми продуктами проекту.

Враховуючи, що протягом 2006 року Головне
управління державної служби України отримало

понад 45 запитів від центральних органів
виконавчої влади стосовно їх зацікавленості 
в участі у проекті, уряд підтримав ініціативу
Головдержслужби щодо подальшого викорис"
тання такого інструменту своїм розпоряджен"
ням від 7 лютого 2007 року № 32"р.

Мережа груп аналізу політики формувати"
меться поступово. Цього року ми зможемо пра"
цювати тільки з 10 органами. 

Для попереднього відбору учасників ми
звернулися до них з проханням проінформувати
про пріоритети своєї діяльності. Один із голов"
них критеріїв відбору органів для створення груп
аналізу політики – необхідність затвердження
теми проекту колегією відповідного централь"
ного органу виконавчої влади.

З метою якомога більш швидкого перене"
сення в апарати місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування
нових успішних форм роботи з персоналом для
встановлення партнерських відносин та коорди"
нації зусиль Головдержслужбою 2006 року іні"
ційовано та укладено чотири угоди про співпра"
цю з обласними державними адміністраціями та
обласними радами Житомирської, Дніпропет"
ровської, Чернівецької та Донецької областей. 

Головна складова реалізації цих угод – про"
ведення тренінгів з державними службовцями
та посадовими особами місцевого самовря"
дування. 

Під час реалізації цих угод у Житомирській
області проведено 8 тренінгових занять, у яких
взяли участь 193 посадові особи місцевого
самоврядування, у Дніпропетровській – 10 кур"
сів"тренінгів (понад 300 осіб). 

Крім того, 2006 року в тренінгах, які проводи"
лися територіальними управліннями державної

Органи влади, в яких 2006 року створено
групи аналізу політики:

• Міністерство економіки України;
• Міністерство фінансів України;
• Міністерство транспорту та зв'язку Украї�

ни;
• Державний комітет України з питань тех�

нічного регулювання та споживчої політики;
• Антимонопольний комітет України;
• Національна комісія регулювання елект�

роенергетики України;
• Національне космічне агентство України;
• Державне агентство України з інвестицій

та інновацій;
• Секретаріат Президента України;
• Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Тематика тренінгів, що проводились 
2006 року в межах реалізації  регіональних

угод Головдержслужби :
• організаційно�правова основа діяльності

органів місцевого самоврядування;
• комунальна власність та земельні ресурси

громади, шляхи її ефективного використання;
• фінансове забезпечення місцевого само�

врядування;
• роль територіальної громади у прийнятті

рішень та інструменти їх подготовки;
• практичне використання комп'ютерної

системи обліку державних службовців ЄСКД
«Кадри»;

• застосування державних стандартів в су�
часному діловодстві;

• упровадження та забезпечення функціо�
нування системи управління якістю в апараті та
структурних підрозділах облдержадміністрації.



служби Головдержслужби, взяли участь понад
22 тис. осіб.

Тепер про власне апаратну роботу. Слід зазна"
чити, що за даними наших перевірок та вивчення
ситуації в центральних та місцевих органах
виконавчої влади рівень апаратної роботи в орга"
нах виконавчої влади залишається низьким. 

З урахуванням позитивного досвіду роботи за
стандартом системи управління якістю ISO
9001:2000 Головдержслужбою 2006 року було
підготовлено, а Кабінетом Міністрів України (по"
станова № 614 від 11 травня 2006 року) – прий"
нято рішення щодо побудови до кінця 2008 року
таких систем в усіх органах виконавчої влади.
Головдержслужбу визначено одним з її співвико"
навців у наданні методично"консультативної до"
помоги органам виконавчої влади з цих питань.

Важливо координувати процес запровад"
ження систем управління якістю з іншими
схожими процесами в державному управлінні.
Так, з ініціативи ГоловКРУ планується створення
робочої групи з координації виконання програ"
ми із запровадження систем управління якістю 
з упровадженням Концепції внутрішнього фінан"
сового контролю, що здійснюється, до речі, за
допомогою проекту Twinning.

Очевидною також є необхідність реформуван"
ня апаратів органів влади. За європейськими
стандартами, основним інструментом щодо
упорядкування структур і функцій апаратів
органів влади є їх функціональне обстеження.
Суть його полягає у співставленні функцій дер"
жави, закріплених у конституції, законодавстві
та положеннях про органи виконавчої влади, 
з тими, що реально виконуються на практиці.

Для здійснення цього процесу в Україні
Головдержслужбою розроблено відповідну 
нормативно"правову базу та організовано
проведення упродовж 2006–2007 років функ"
ціонального обстеження міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади, що 
нині триває.

В Україні протягом 2006 року здійснено:
• пілотне функціональне обстеження Мінтранс"

зв'язку та Мінекономіки України;
• функціональне обстеження ЦОВВ, до повно"

важень яких віднесено формування та (або)
реалізацію державної політики у сферах наукової,
науково"технічної та інноваційної діяльності; 

• функціональне обстеження державних та
республіканських органів виконавчої влади 
АР Крим (нормативний аналіз);

• утворення рішенням уряду  Координаційної
ради з питань проведення функціонального
обстеження центральних органів виконавчої
влади (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2006 року № 570"р);

• початок функціонального обстеження мініс"
терств. До кінця цього року планується також
провести функціональне обстеження місцевих
органів виконавчої влади.

Не можна не відмітити певні труднощі 
у проведенні функціонального обстеження ор"
ганів виконавчої влади в Україні, зумовлені
здебільшого недостатньою експертною спро"
можністю для повномасштабного проведення
функціонального обстеження.

Однією з головних функцій державної служби
в урядових секретаріатах та апаратах мініс"
терств більшості демократичних країн світу є за"
безпечення адміністрування процесу зміни
персонального складу Кабінету Міністрів Украї"
ни або його окремих членів. 

Як правило, цей процес детально регламен"
тований у відповідних документах, які можуть
мати різний статус: від нормативних до інструк"
тивно"методичних.

Головдержслужбою 2006 року вперше в Укра"
їні розроблено і видано практичний посібник
«План дій для нового Міністра». 
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Переваги впровадження системи 
управління якістю: 

• підвищення прозорості діяльності органів
виконавчої влади;

• зменшення кількості скарг клієнтів (спо�
живачів) на якість роботи органів виконавчої
влади;

• збільшення кількості клієнтів, налашто�
ваних на співпрацю;

• підвищення авторитету органів виконавчої
влади; 

• зменшення неефективного витрачання
часового ресурсу;

• зменшення кількості неякісних документів
або послуг, що вийшли назовні.

До завдань функціонального обстеження
органів влади належать:

• уточнення функцій, визначених у поло�
женні, уникнення дублювання, надмірної функ�
ціональної завантаженості та посилення керо�
ваності відповідної сфери управління;

• забезпечення відповідності наявної струк�
тури органу покладеним на неї функціям;

• побудова системи центральних органів
виконавчої влади на основі розмежування полі�
тичних та адміністративних функцій;

• удосконалення положень про центральні
органи виконавчої влади на основі аналізу їх
завдань та функцій у відповідних секторах дер�
жавного управління.
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В умовах, коли Кабінет Міністрів України
формується парламентською коаліцією, питан"
ня адміністрування процесу зміни уряду, пере"
дання справ може поставати особливо гостро.

Коли розсилався посібник, ми просили відгук"
нутися на цю справу та внести пропозиції щодо
уточнення тих питань, до яких необхідно при"
вернути увагу новопризначених міністрів, керів"
ників центральних органів виконавчої влади.
Користуючись нагодою, звертаюсь до керівників
апаратів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади повернутись до цього питання 
і направити нам відповідні матеріали.

Одним із пріоритетних завдань Головдерж"
служби є також досягнення однакових стандар"
тів державної служби як у центрі, так і в регіонах.
У багатьох центральних та місцевих органах
виконавчої влади не затверджуються плани
роботи, графіки особистого прийому громадян
керівництвом, графіки відпусток працівників, не
проводяться апаратні наради або не надаються
доручення за їх результатами тощо.

Тому одним з основних напрямів роботи
територіальних управлінь державної служби
протягом року було надання консультативно"
методичної допомоги органам виконавчої влади
та місцевого самоврядування з питань прохо"
дження державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування. 

Статистична інформація з цього питання
(рис. 10) показує зростання кількості державних
органів, яким таку допомогу надано. Разом 
з тим, головний недолік цієї роботи – низький від"
соток охоплення консультативно"методичною до"
помогою органів місцевого самоврядування (тіль"
ки 5%). Надання її органам місцевого самовряду"
вання має стати головним завданням територі"
альних управлінь державної служби на 2007 рік.

Підсумовуючи, хочу акцентувати увагу на
досягненнях минулого року. Коротко про те, що
нам не вдалося зробити і якими будуть наступні
кроки.

По�перше. Дано успішний старт масштабним
проектам, які дозволять змінювати якість системи 

Рис. 10. Надання методично�консультативної допомоги територіальними органами
Головдержслужби 

«План дій для нового міністра»: 
як відповісти на 7 основних викликів, 

з якими стикається кожен новопризначений
керівник центрального органу виконавчої

влади: 
• перші кроки міністра після призначення;
• детальна оцінка стану справ у сфері управ�

ління міністерства;
• визначення місії, завдань і функцій мініс�

терства;
• складання стратегічного плану мініс�

терства;
• підвищення ефективності роботи апарату

міністерства та спрямування його діяльності на
результат;

• залучення громадськості до процесу підго�
товки урядових рішень;

• інформування громадськості – забез�
печення прозорості, відкритості та гласності 
в діяльності міністра.



державної служби та державного управління
зсередини і – що найважливіше – дозволять
зробити ці зміни та сам процес трансформації
незворотними. Це ті проекти, які реально дозво"
ляють Україні долучитися, а з часом стати части"
ною єдиного європейського адміністративного
простору:

• застосування SIGMA, Twinning, TAIEX; 
• розвиток мережі груп аналізу політики;
• унормування процесу адміністрування

зміни персонального складу Кабінету Міністрів
України; 

• запровадження систем управління якістю; 
• функціональний аналіз.
По�друге. Ми реально змінили ситуацію щодо

забезпечення (на етапах відбору і призначення
на вищі посади державної служби) ефективних
запобіжників надання кандидатами недосто"
вірної інформації про себе. Разом з іншими вжи"
тими заходами – насамперед у забезпеченні
настання юридичної відповідальності за наслід"

ки вчинення корупційного діяння – це суттєвий
крок у запобіганні проявам корупції на держав"
ній службі.

По�третє. Ми зуміли зробити питання рефор"
мування державної служби таким, що стоїть на
порядку денному у суспільства. Індикатори цьо"
го – публічна дискусія на шпальтах провідних
ЗМІ щодо реформування державної служби,
формування пулу журналістів, які професійно
пишуть на цю тему.

Головною нашою невдачею і питанням номер
один для докладання наших наступних зусиль 
є неприйняття у 2006 році нового закону про
державну службу. Це питання назріло, і його
вирішення є життєво необхідним для нормаль"
ного функціонування механізму держави на
сучасному етапі державотворення.

Виходячи з цього, ми і формуємо середньо"
строкові пріоритети подальшого розвитку си"
стеми державної служби, а отже, і нашої діяль"
ності. Виділю найголовніші:

1. Зміна вимог до змісту діяльності
державних службовців та встановлення нових її
стандартів відповідно до сучасних умов роз"
витку суспільства та засад демократичного
урядування. Очевидно, це вимагатиме і докорін"
ної реформи системи професійного навчання
державних службовців.

2. Пошук, упорядкування, пропаганда та
впровадження в сучасну практику кращих
національних адміністративних традицій і одно"
часне подальше «зрощування» системи держав"
ної служби України з європейським адмініст"
ративним простором.

3. Деперсоналізація, об'єктивізація та макси"
мальне опрозорення усіх процедурних питань
проходження державної служби через переве"
дення більшості процесів у електронну форму.

При цьому «надзавданням», безумовно, є за"
безпечення прийняття нового закону про
державну службу, який надасть правовому полю
основу і політичний поштовх для системної
реформи державної служби в Україні, інститу"
ційний фундамент для якої ми створили за
останні три роки.
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Середньострокові пріоритети подальшого
інституційного розвитку державної служби:

• формування кваліфікаційних вимог до
державних службовців центральних та місце�
вих органів виконавчої влади на основі зміни
вимог до змісту їх діяльності;

• трансформація змісту діяльності держав�
них службовців відповідно до сучасних умов
розвитку суспільства та стандартів демокра�
тичного урядування;

• продовження розвитку системи законо�
давства про державну службу в контексті роз�
витку адміністративного права;

• реформування системи професійного
навчання державних службовців;

• пошук, упорядкування, пропаганда та
впровадження в сучасну практику кращих
національних адміністративних традицій;

• подальша європеїзація державної служби,
її практична інтеграція до європейського
адміністративного простору;

• побудова сегменту «Електронного уряду»
(E�Government), необхідного для ефективного
управління персоналом в системі державної
служби;

• підвищення відкритості, прозорості та
підзвітності в діяльності державної служби як
запорука демократичного урядування.
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Виступ у Секретаріаті 
Кабінету Міністрів України 

22 червня 2007 року

Шановні колеги!

Темою мого виступу є «Сучасний досвід орга"
нізації державної служби в зарубіжних країнах».
Я хотів би розглянути цю тему в історичному
контексті й розповісти, якою має стати держав"
на служба в Україні, якщо ми, спираючись на
успішний досвід європейських країн і врахо"
вуючи наші давні національні традиції публічної
адміністрації, докладемо спільних зусиль для її
розвитку.

Сьогодні я буду говорити переважно про
європейський досвід функціонування державної

служби. І перш за все хочу зазначити, що якогось
певного стандарту, притаманного всім євро"
пейським країнам, не існує. Справа в тому, що 
в самому Європейському Союзі серед країн"
членів існують різноманітні варіанти організації
державної служби. Це залежить від історії роз"
витку публічної адміністрації кожної з країн,
адміністративної культури, традицій тощо.

У aсquis communautaire (сукупності законо"
давства ЄС, накопиченого на теперішній час)
немає норм щодо влаштування систем держав"
ного управління та державної служби, проте 
є загальновизнані принципи, на яких ґрунту"
ється діяльність державних служб усіх країн –
членів ЄС. Спочатку ці принципи були визнані
національними судами країн, а потім Судом
Європейського Союзу. Зараз принципи діяль"
ності органів державної служби відображені 
в законодавстві всіх країн – членів ЄС, серед
них: верховенство права, чіткість і однознач"
ність законодавства, відкритість і прозорість,
підзвітність і відповідальність, ефективність,
організаційна спроможність і залучення грома"
дян до процесів прийняття рішень.

Єдині принципи державного управління для
країн – членів ЄС створили підвалини для форму"
вання європейського адміністративного прос"
тору, в якому принципи адміністративного права
об'єднані в набір критеріїв, обов'язкових для
використання всіма країнами – членами ЄС, ви"
значених законом і запроваджуваних через сис"
тему організаційних заходів, процедур та механіз"
мів звітності. Водночас ці принципи та стандарти
не обмежують функціональних можливостей
державних органів і передбачають гнучкість
щодо організації державної служби. Конкретна
модель функціонування державної служби зале"
жить від політичної волі уряду країни.

Можна навести кілька складових, притаманних
державній службі в будь"якій демократичній країні:

1) наявність нормативно"правової бази;
2) високий професіоналізм виконавців;
3) бажання або звичка цих виконавців дотри"

муватися нормативної бази;
4) наявність відповідної системи контролю та

стимулювання державних службовців, які під"
тримують цю звичку.

СУЧАСНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ТИМОФІЙ МОТРЕНКО,
доктор філософських наук, професор,

Начальник Головного управління 
державної служби України
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Проте існують і певні вимоги щодо необхід"
ності врегулювання структури державної служ"
би та її компонентів, таких як:

• сфери застосування принципів і норм при"
ватного й публічного права;

• порядок регулювання законодавства про
державну службу;

• структура і моделі державної служби;
• система призначення державних службовців;
• оплата праці;
• права та обов'язки;
• відповідальність державних службовців.
Дозвольте у своєму виступі зосередитися

саме на описі цих компонентів систем держав"
ної служби.

1. Законодавство про державну службу

Одним із ключових принципів європейського
адміністративного простору є розмежування
норм публічного і приватного права, принципів
та сфер їх застосування.

Під публічним правом розуміємо підсистему
права, що регулює державні, міждержавні та
суспільні відносини, тоді як приватне право –
підсистема права, що регулює майново"вартісні
відносини й особисті немайнові відносини, які
виникають із приводу духовних благ і пов'язані 
з особистістю їх учасників. До публічного права
належать: конституційне, адміністративне, кри"
мінальне, фінансове (включає бюджетне й по"
даткове), адміністративно"процесуальне; кри"
мінально"процесуальне, міжнародне публічне,
міжнародне гуманітарне право та ін. До приват"
ного права належать: цивільне, сімейне, автор"
ське, житлове, трудове, цивільне процесуальне,
міжнародне приватне та ін.

Приватне право, за своєю природою, не може
застосовуватися до сфери державної служби,
зважаючи на особливості відносин між держав"
ними службовцями та їх роботодавцем – держа"
вою. Насамперед, так би мовити, «власником»
держави є громадяни, суспільство в цілому, яке
зацікавлене не в отриманні прибутку (що є, певна
річ, основним питанням для приватних компаній),
а в легітимності державної влади, забезпеченні
нею прав людини, рівності, справедливості,
стабільності в державі тощо. У цій ситуації кожен
громадянин виступає як рівна державі сторона,
оскільки він представляє «власника».

Уряд виконує роль своєрідного адміністра"
тора й зобов'язаний забезпечити для населення
ті блага, що передбачені конституцією й суспіль"
ними інтересами. Державні службовці є найня"
тими державою працівниками для реалізації

відповідних функцій щодо захисту прав і свобод
громадян, відстоювання національних інтересів
та сприяння сталому суспільному розвиткові.
Таким чином, вони добровільно беруть на себе
обмеження своїх громадянських прав (аналогіч"
но військовим, міліції).

Саме через те, що державні службовці – це не
просто працівники державного сектору, а вони
відіграють важливу конституційну роль, відно"
сини між державними службовцями й державою
мають регулюватися законом, а не особистими
переговорами чи індивідуальними контрактами.
Існує декілька критеріїв, які відрізняють держав"
них службовців від працівників державного
сектору. Державні службовці повинні відповідати
вимогам дещо іншим, ніж загальні вимоги, уста"
новлені трудовим законодавством.

Законодавство про державну службу має
закріпити базові принципи. Перш за все –
конституційність – відповідність функціонування
державної служби цінностям та принципам, що
закріплені в конституції й визначають легітим"
ність діяльності державної служби. Законодав"
ство визначає державну службу як інститут
держави, який використовує державну владу,
розпоряджається державними коштами, надає
послуги і створює адміністративний простір для
взаємодії між державою та суспільством. Щоб
забезпечити законність і передбачуваність дій
державних службовців, законодавство про дер"
жавну службу чітко визначає обов'язки, підзвіт"
ність і дисциплінарну відповідальність держав"
них службовців.

Одним з головних завдань закону про
державну службу є забезпечення професіона�
лізму державних службовців у всіх гілках влади 
й на всіх рівнях. Цей принцип вказує на профе"
сійні функції та вимагає професійної кваліфікації
кожного державного службовця. Для цього в за"
коні мають бути визначені принципи відбору 
і прийняття на державну службу, просування по
службі, а також можливості для відзначення
кваліфікованих працівників.

Професіоналізм безпосередньо пов'язаний із
захистом державних службовців від політичного
чи будь"якого іншого впливу й вимагає обме�
ження участі державних службовців у політичній
діяльності. Ключовою є вимога чіткого поділу
між політичними й адміністративними поса"
дами, адже ці дві групи мають різні джерела
легітимності, які не можна змішувати.

Діяльність держслужби передбачає відпові�
дальність її працівників. Велике значення має
врегулювання конфлікту інтересів на державній
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службі, який може виникати у випадках причет"
ності державних службовців до прибуткової
діяльності й призвести до корупції.

Важливо, що наявність окремого закону про
державну службу не означає створення кращих
чи привілейованих робочих умов для державних
службовців: права, які надаються державним
службовцям, мають співвідноситися з обов'яз"
ками, покладеними на них.

Розмежування публічного і приватного права
для регулювання відносин у державному секторі
є поширеною практикою в ЄС. У деяких країнах,
наприклад у Бельгії, Франції, Нідерландах, Пор�
тугалії, Іспанії, більшість працівників державно"
го сектору мають статус державного службовця,
і їхня діяльність регулюється законом про дер"
жавну службу та іншими нормативними актами,
а не загальним трудовим законодавством. 
У Німеччині лише частина постійних урядових
працівників мають статус державного службов"
ця: вони складають близько 40 % працівників
державного сектору. Державні службовці керу"
ються виключно законодавством про державну
службу, тоді як на інших працівників державного
сектору поширюється дія трудового законо"
давства. Отже, у європейських країнах не трудо"
ве законодавство та приватне право, а саме
закон про державну службу регулює її діяльність
і визначає основні принципи державної служби.

Історія української державної служби свід"
чить про поступову еволюцію та виокремлення
державної служби як особливого виду публічної
служби. Так, якщо за княжих часів (X–XIII сто"
ліття) державні (публічні) повноваження поса"
довців княжого двору та їхні функції приватних
служників князя були нероздільними, то за часів
Великого князівства Литовського (XIV–XVI сто"
ліття) державна служба набула ознак публічної
служби. Уже тоді проявилася одна з фундамен"
тальних засад сучасної державної служби –
несумісності з іншою оплачуваною діяльністю.
Про це йдеться у 22 артикулі першого розділу
Литовського статуту 1588 року. В Централь"
ному державному історичному архіві України
збереглися листи Великих князів Литовських, у
яких вони звільняють осіб, що перебувають на
земській службі, від будь"якої іншої служби або
надають їм гарантії та преференції за службу.

2. Структура і моделі державної служби

2.1. Сфера регулювання законодавства про
державну службу

Межа сфери державної служби повинна збі"
гатися з межею, що розділяє публічне та при"

ватне право. У європейських країнах немає єди"
ного підходу до визначення сфери державної
служби, яка залежно від національних адмініс"
тративних традицій може бути як максимально
широкою, так і обмеженою вичерпним пере"
ліком критеріїв. Так, у Франції та Німеччині
сфера державної служби досить широка й охоп"
лює не лише органи державного управління, але
й інші установи, що фінансуються з державного
бюджету. Зокрема, адміністративний персонал
державних або муніципальних медичних та ос"
вітніх закладів, а також викладачі університетів
належать до державних службовців.

Водночас дедалі більшого поширення набу"
ває тенденція вузького визначення державної
служби. Це пов'язано з підвищенням вимог
суспільства до професіоналізму державних
службовців паралельно з необхідністю скоро"
чення витрат з державного бюджету. Так, у Ве�
ликій Британії переважна кількість державних
функцій передана приватному сектору – так зва"
ним кванго (Quango – Quasi Non"governmental
Organizations) – квазіурядовим, або неурядо"
вим, організаціям чи корпораціям, що співпра"
цюють з міністерствами на основі договорів.
При цьому державна служба як така (зі збере"
женням єдиної тарифної сітки, привілеїв, пен"
сійного забезпечення тощо) існує лише в апара"
ті міністерств, а у кванго робота здійснюється за
контрактом.

Країни, які нещодавно вступили до ЄС, як пра"
вило, визначають вузьку сферу державної служ"
би. Так, законодавством про державну службу
Латвії встановлено перелік критеріїв віднесення
посад до державної служби. У цій країні дер"
жавним службовцем вважається особа, яка 
в органі, підпорядкованому урядові:

1) готує пропозиції щодо формування полі"
тики в певній галузі;

2) розробляє проекти нормативно"правових
актів;

3) координує певну сферу державного управ"
ління;

4) організовує введення нормативно"право"
вих актів (готує адміністративні акти).

Досвід ЄС свідчить, що при визначенні сфери
державної служби необхідно враховувати три
критерії:

• вертикальні межі – які розділяють політичні
та адміністративні посади («верхня межа») і дер"
жавних службовців та працівників державного
(публічного) сектору («нижня межа»);

• горизонтальні межі – визначають, на які
інститути й органи поширюється дія закону
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про державну службу, а які мають специфічний
статус чи регулюються трудовим законодав"
ством;

• матеріальні межі – установлюють, які аспек"
ти державної служби можуть регулюватися (чи
вже регулюються) іншими законами, скажімо,
питання пенсії, тривалості роботи, свят (наприк"
лад, до державних службовців може застосо"
вуватися загальне пенсійне законодавство).

Таким чином, залежно від сфери регулювання
законодавства про державну службу чисель"
ність державних службовців може бути різною.
Показником, за яким вона вимірюється, прий"
нята кількість цивільних державних службовців
на 1000 населення. У Великій Британії цей
показник сягає 76, у Франції – 87, у США – 67, 
у Німеччині – 59, в Японії – 36. В Україні він
становить лише 5,5.

2.2. Моделі державної служби
На підставі класифікації видів державної

служби можна виділити декілька основних
моделей державної служби, що існують сьогодні
в зарубіжних країнах:

• централізована закрита модель в умовах
унітарної держави (французька модель);

• відносно децентралізована закрита модель
в умовах федералізму (німецька модель); 

• відносно децентралізована відкрита мо"
дель в умовах унітарної держави (британська
модель); 

• децентралізована відкрита модель в умовах
федералізму (модель США).

Для французької (наполеонівської) моделі
державної служби характерна глибоко укоріне"
на бюрократична система, що бере початок ще
з часів абсолютизму, від яких традиція сильного
центрального уряду дійшла до ХVII століття –
часів Ришельє, потім – правління Людовика ХІV.
Революція, як зазначав А. де Токвіль, дала новий
поштовх розвиткові централізму. Наполеон
довів цю тенденцію до абсолютизму. Місцеве
врядування було підпорядковано міністрам. Ще
в період його консульства країна була поділена
на департаменти, які очолювалися призначени"
ми із центру префектами, а на чолі комунальних
округів ставали супрефекти.

Таким чином, національна традиція Франції
заклала такі основні характеристики французь"
кої моделі державної служби:

1) ієрархічна організація системи державної
служби з чіткою нормативно встановленою ком"
петенцією кожного рівня адміністрації й жорст"
кими принципами посадової субординації;

2) дуже високий рівень централізації дер"
жавної служби, незначна увага до місцевих
умов, проблем та ініціатив; жорсткий контроль
за місцевою бюрократією із центру;

3) здійснення значної частини внутрішньо"
організаційної діяльності на основі формальних
нормативно закріплених процедур;

4) конкурсна система відбору кадрів для
державної служби;

5) дуже висока елітарність державної служби,
яка за конкурсної системи відбору підтри"
мується завдяки «освітній монополії» декількох
навчальних закладів на підготовку державних
службовців;

6) розвинена система гарантій правової та
соціальної захищеності службовця; дуже ускла"
днена процедура звільнення державних служ"
бовців;

7) залежність кар'єрного зростання й окладу
державного службовця від стажу служби, а та"
кож від посади, яку він обіймає.

Слід зазначити, що поступове зниження
рівня підготовки чиновників, збільшення їх
чисельності, істотне відставання зростання
окладу державних службовців від заробітної
плати осіб, зайнятих у приватному секторі,
призвели до певного падіння престижу держав"
ної служби. З 1991 року пріоритетом у реформі
державної служби Франції стало нормативне
закріплення норм професійної етики держав"
них службовців і створення установ, що контро"
люють дотримання цих норм.

Як і французька, німецька модель державної
служби визначається історичними традиціями.
Зокрема, необхідність об'єднання німецьких
земель, яка постала перед канцлером Отто Біс"
марком у другій половині ХІХ століття, у тому
числі шляхом проведення реформи державного
управління, перетворила прусську бюрократію 
в міцний фундамент об'єднаної держави.

Основні характеристики німецької моделі
державної служби:

1) висока роль політичних призначень у си"
стемі державної служби, особливо у процесі ви"
роблення стратегічних управлінських рішень;

2) чітка організація системи державної
служби з нормативно встановленою компетен"
цією кожного рівня управління (аж до розді"
лення компетенції щодо ухвалення й виконання
рішень) і встановленими принципами посадової
субординації;

3) здійснення всієї внутрішньої організаційної
діяльності на основі формальних нормативно
закріплених процедур;
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4) складна багатоступенева система відбору
кадрів для державної служби з випускників вищих
навчальних закладів з найкращою успішністю;

5) високий соціальний статус державного
службовця, значення репутації, чітко закріплені
норми професійної етики; існування інституту
почесного чиновника;

6) система гарантій правової та соціальної
захищеності службовця, принцип «довічного
призначення»;

7) залежність кар'єрного зростання, заробіт"
ної плати й пільг від посади і стажу служби;

8) переважання на державній службі фахівців
з юридичною освітою.

Загалом системи державної служби у Франції
та Німеччині відрізняються високою ефектив"
ністю та престижністю, а також повагою серед
населення.

Основні характеристики британської моделі
державної служби закладені ще в середні віки.
Проте до другої половини XIX століття в країні не
існувало інституту постійної професійної цивіль"
ної служби, а також системи іспитів або конкур"
сів. Королева Вікторія (королева Великої
Британії з 1837 до 1901 року) провела реформу
державного управління, створивши професіо"
нальну державну службу. Реформа запроваджу"
валася півтора десятиріччя і торкнулася всіх
колоній Сполученого Королівства. Серед основ"
них нововведень були: відміна системи патро"
нажу, яку замінено відкритими конкурсними
іспитами, що проводилися під наглядом цент"
ральної екзаменаційної комісії; поділ усіх посад
державних службовців на два види – адміністра"
тивні й технічні. Заміщення вакансій мало від"
буватися державними службовцями на основі їх
достоїнств, а не стажу, перевага надавалася
гуманітарній, а не спеціальній освіті.

З 1979 року, коли Прем'єр"міністром Великої
Британії стала Маргарет Тетчер, у країні
почалася адміністративна реформа зі скорочен"
ня витрат міністерств і відомств, у тому числі 
й за рахунок звільнення частини державних
службовців. У 1988 році була сформульована
програма «Наступні кроки», згідно з якою всі
урядові органи розділені на центри формування
політики та виконавчі агенції. Останні перетво"
рені в квазіурядові організації або навіть корпо"
рації – кванго. Як вже зазначалося, кванго
працюють із центрами формування політики на
основі договорів (вибір кванго здійснюється, як
правило, на конкурсній основі для пошуку най"
кращої організації з виконання рішень). Держав"
на служба як така (зі збереженням єдиної тариф"

ної сітки, привілеїв, пенсійного забезпечення
тощо) залишилася тільки для центрів форму"
вання політики, а у кванго поширилася служба
за контрактом.

Ця реформа, з одного боку, дала змогу скоро"
тити чисельність державних службовців, обсяг
їхніх пільг та привілеїв, підвищити ефективність
адміністрації, а з іншого – підірвала престиж 
і привабливість державної служби, а заробітна
плата у кванго все одно залишилася істотно
меншою, ніж у приватному секторі. Тому, незва"
жаючи на те, що реформа Маргарет Тетчер виз"
нана в цілому вдалою й після того використана в
Нідерландах і Новій Зеландії, існують досить
серйозні сумніви щодо позитивного впливу цієї
реформи на якість державних послуг, що нада"
ються громадянам.

Особливістю моделі державної служби, що
склалася у США, є те, що бюрократія в цій країні,
на відміну від європейських, виникла пізніше за
демократію. Вона поступово і з великими труд"
нощами приживалася в суспільстві. Принцип
самоуправління «вільних людей на вільній землі»
ліг в основу того укладу, що називають «великим
американським експериментом». За перших
американських президентів апарату не існу"
вало. Відомо, наприклад, що Джордж Вашинг"
тон використовував глав нечисленних департа"
ментів для диктування їм своїх розпоряджень,
адже інших службовців у нього не було. Проте 
з розвитком держави кількість державних
службовців зростала: з 1816 до 1861 року вона
збільшилася більш як у сім разів – з 5 до 37 тис.,
при цьому 86 % зростання припало на Феде"
ральну поштову службу. Однак з 1829 року пре"
зидент Ендрю Джексон упровадив систему
«виграш – переможцеві», що означало роздачу
посад представникам партії, яка перемогла на
виборах. З часом американська державна служ"
ба зазнала великого впливу вікторіанських ре"
форм Великої Британії.

Отже, історичні передумови заклали такі ос"
новні характеристики сучасної моделі держав"
ної служби у США:

1) орієнтація на «клієнта», певні вищі інтереси
держави, а не громадянина;

2) «маркетизація» взаємовідносин між грома"
дянином і апаратом управління, що сприяє підви"
щенню ефективності роботи чиновників, адже гро"
мадянин перетворився з прохача на замовника;

3) велика кількість посад, на які набираються
працівники на умовах відкритого конкурсу;
існування загального списку вакансій, відкритих
у державній службі, який публікується кожних



ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 2/2007 29

два тижні Офісом з управління персоналом, що
допомагає професіоналізації державної служби;

4) тенденції повороту державної служби до
нового менеджменту, тобто наближення форм 
і методів діяльності адміністрації до ринкових
принципів і механізмів, до дерегуляції та прива"
тизації;

5) високий статус державного службовця, що
визначається системою матеріальних стимулів.

3. Відбір та призначення державних служ�
бовців

3.1. Загальні принципи вступу
Процедури вступу на державну службу в краї"

нах Європейського Союзу ґрунтуються на двох
принципах, що, як правило, прямо передбачені
конституцією. Це:

1) рівний доступ кожного громадянина до
державної служби – будь"який громадянин має
право вступу на державну службу, якщо він (чи
вона) відповідає загальним вимогам, установ"
леним законом, і специфічним правилам, що
необхідні для виконання конкретних посадових
обов'язків;

2) відбір найбільш кваліфікованих осіб на
конкретні посади державної служби.

Загалом обидва принципи більшою чи мен"
шою мірою реалізуються в усіх країнах – членах
ЄС, хоча в деяких з них спостерігається домі"
нантність одного. Так, у країнах, що зазнали
впливу французької моделі державної служби
(Іспанія, Португалія, Італія), переважає принцип

рівного доступу. Водночас у країнах з відкритою
системою державної служби, таких як Нідер�
ланди чи країни Скандинавії, більше значення
має принцип відбору найкращих кандидатів на
відповідні посади державної служби.

3.2. Розмежування політичних та адміністра�
тивних посад

Принцип поділу політичних та адміністра"
тивних посад є ключовим для систем державної
служби всіх без винятку розвинених країн.
Наприклад, вищими адміністративними посада"
ми у міністерствах та уряді є:

• постійні секретарі – у Великій Британії,
Ірландії, Ісландії;

• генеральні секретарі – у Франції;
• державні секретарі – у Нідерландах, Шве�

ції, Латвії, Литві, Естонії, Угорщині;
• генеральні директори – у Польщі.
Усі вони, незалежно від того, хто їх призначає

на посади, відбираються відповідно до законо"
давства про державну службу шляхом відкри"
того конкурсу, який звичайно проводить спе"
ціальна урядова комісія, державний секретар
уряду або центральний орган виконавчої влади
з питань державної служби. Вищі державні
службовці не можуть бути звільнені з посад 
у зв'язку зі зміною персонального складу уряду.
Саме вони здійснюють управління персоналом 
в органах державної влади й відповідають за
призначення, звільнення, просування по службі
державних службовців, дисциплінарне провад"
ження тощо.

Чим відрізняються політичні діячі від державних службовців?

За способом призначення:

• політики (члени уряду та їхні заступники) призначаються через довіру народу без урахування
критеріїв професійності, залежно від того, яка політична сила перемогла на виборах і (або) сформувала
правлячу коаліцію та формує Кабінет Міністрів;

• державні службовці призначаються виключно на основі критеріїв професійності через відкритий
конкурс.

За природою та змістом відповідальності:

• політики несуть відповідальність перед парламентом, своїми партіями й народом (виборцями) за
реалізацію партійних програм і передвиборчих обіцянок;

• державні службовці несуть відповідальність перед законом за об'єктивне, чесне й неупереджене
обслуговування кожної людини в частині реалізації гарантованих їй державою прав, і зокрема політиків
у системі виконавчої влади (членів уряду) в частині якісної експертизи у сфері формування державної
політики та якісного менеджменту державних програм.

За способом звільнення:

• політики можуть бути звільнені без будь"яких обґрунтувань (для цього достатньо, наприклад,
узгодженого бажання керівників фракцій, що формують коаліцію);

• державні службовці можуть бути звільнені виключно на підставах, визначених законом про
державну службу.
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Загальноєвропейський підхід до розмежуван"
ня політичних та адміністративних посад зумов"
лений як історичними традиціями, так і адмініст"
ративною культурою. Україна також має давню
публічно"адміністративну традицію, основні ри"
си якої часто перегукуються із західноєвропей"
ською.

Наприклад, ще в Галицько"Волинському кня"
зівстві з'явилася посада печатника, відповідна
до західноєвропейської посади канцлера, який
організовував підготовку княжих актів, посвід"
чував та зберігав їх. (Дотепер в умовах демокра"
тичного урядування підготовка й оформлення
урядових рішень є однією з основних функцій
публічної служби.) Пізніше цей вищий адмініст"
ративний пост існував у Великому князівстві
Литовському як посада канцлера, за козацьких
часів – як посада військового писаря, у різні пе"
ріоди української державності ХХ–ХХІ століть –
як посада генерального писаря, державного пи"
саря і державного секретаря.

Слід зазначити, що більшість писарів залиша"
лися на своїх посадах багато років незмінно.
Відомо, що за 41 рік (з 1734 до 1775 року) 
у Війську Запорізькому на цій посаді змінилося
лише чотири особи. Одним з таких був відомий
свого часу Іван Глоба – військовий писар за
останнього кошового отамана Запорізької Січі
Петра Калнишевського. Для порівняння: у Фран"
ції на посаді генерального секретаря уряду
протягом останніх 60 років змінилося сім осіб.

3.3. Політичні призначення
Як зазначав Макс Вебер у роботі «Політика як

покликання і професія» 1919 року, справою
честі службовця є сумлінне виконання наказу,
за відання якого відповідає вище керівництво,
навіть якщо воно й уперто прямує хибним шля"
хом. При цьому службовець має виконувати
наказ так, наче він відповідає його власним
переконанням. І навпаки, справою честі полі"
тичного керівника, який вирішує долі держави,
є його виключно особиста відповідальність за
усе, що він робить, – відповідальність, якої він
не може зректися, як і перекласти на когось
іншого.

Нині в більшості країн Організації економічного
співробітництва та розвитку керівникам органів
виконавчої влади законодавчо надано право
призначати на частину посад державної служби
поза конкурсом осіб, які на їхню думку відпо"
відають установленим особливим вимогам до
кандидатів на ці посади. Така практика, з одного
боку, дає можливість уникнути протиріч між

державними службовцями та їхніми керівниками, 
а з іншого – покладає особисту відповідальність
на керівників за добір працівників на державну
службу.

Наприклад, у Нідерландах і Данії питання
призначення на вакантні посади вирішує керів"
ник органу виконавчої влади, хоча такі рішення
не є довільними, а обмежуються певними вимо"
гами, закріпленими в законодавстві. 

У Бельгії законом про державну службу від
1937 року урядові дозволено набирати видатних
осіб без попереднього відбору й конкурсу. 

На практиці це позначилося на відборі
кандидатів на основі політичних міркувань,
особливо на вищі посади. Після низки скандалів
ухвалено кілька обмежень для застосування
такої практики. 

Схожі винятки існують й у Великій Британії, де
Прем'єр"міністр може безпосередньо при"
значити особу державним службовцем без
будь"якого втручання Комісії з державної
служби.

Незважаючи на те, що вступ на державну
службу у Франції можливий лише за конкурсом,
існує невелика кількість посад (не більше 500 
з 5 млн державних службовців), на які відбува"
ється політичне призначення, тобто за рішен"
ням уряду. Так звані дискреційні посади поділя"
ються на дві групи. До першої групи належать
директори та генеральні секретарі центральних
адміністрацій, префекти, посли та ректори
вузів. Призначення на ці посади державної
служби здійснює Рада Міністрів за поданням
відповідних міністерств і за погодженням Пре"
зидента та Прем'єр"міністра Французької Рес"
публіки. Інша група посад – це службовці полі"
тичних кабінетів міністерств, або радники.
Щороку кількість працівників політичного кабі"
нету кожного міністерства затверджується
розпорядженням Прем'єр"міністра. На час ро"
боти на дискреційних посадах державні служ"
бовці «відкріплюються» з попередньої посади, 
а з особами, що не є державними службов"
цями, укладаються контракти на визначений
термін.

Найбільш детальне регулювання політичних
призначень існує у США. Законодавство про
державну службу визначає, що особи, які обій"
мають політичні посади в системі державної
служби – політики – виконують керівну роль 
у розробленні державної політики в уряді.
Призначення на політичні посади відбувається
без конкурсу. Відсутність конкурсу компенсу"
ється можливістю звільнення в будь"який час
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без права на оскарження. Загальну кількість
посад, на які здійснюються політичні призна"
чення, контролює Офіс з управління персона"
лом (державної служби).

Слід зазначити, що у США на політиків покла"
дено такі функції: розроблення державної
політики; взаємодія з громадськістю; координа"
ція дій з парламентом; представлення законо"
проектів; управління програмами; нагляд за
впровадженням політики. 

Водночас до їхніх функцій не належать:
забезпечення надання послуг, управління подат"
ками, державні закупівлі, аудит, управління
державними ресурсами.

3.4. Призначення вищих державних служ�
бовців

У більшості країн Євросоюзу існують спеціальні
процедури призначення державних службовців
вищого корпусу.

У Франції на ці посади призначаються канди"
дати з Національної школи державної служби
(Ecole Nationale dAdministartion – ENA), що перед"
бачає проходження конкурсу на вступ до школи 
й конкурсу на заміщення вакантних посад.

У Нідерландах, де наприкінці 1990"х років за"
проваджено інститут вищого корпусу державної
служби, установлена процедура обрання поса"
довців на вищі державні посади за принципом
набирання персоналу в бізнес"структурах (без
екзаменів, шляхом оголошення вакансії в засобах
масової інформації, відбору резюме кандидатів,
інтерв'ю з комітетом у справах набору чи групою
експертів тощо). Кожна людина, яка відповідає
вимогам, може брати участь у конкурсі.

У Великій Британії постійні секретарі, їхні
заступники, а також службовці 1–5"ї категорій
відбираються з державних службовців, хоча ос"
таннім часом державні службовці 1–3"ї категорій
обираються за допомогою зовнішнього конкурсу,
в основному – через стажування в органах влади
та за схемою складного конкурсного відбору, що
передбачає оцінювання аплікаційних форм і про"
ходження досить складних кваліфікаційних тестів.
Успішні кандидати проходять додаткову серію
тестів, екзаменів та інтерв'ю в Раді з відбору
державних службовців (Civil Service Selection
Board), яка рекомендує відібраних кандидатів
Вищій раді з відбору державних службовців (Final
Selection Board), в якій, у свою чергу, також
проводиться співбесіда. До того ж у Великій
Британії декілька років тому запроваджено так
званий швидкий потік для призначення
державних службовців. Ця процедура стосується

прискореного просування молодих державних
службовців, які попередньо проходять через
спеціальні тренінги та стажування.

4. Відповідальність державних службовців

4.1. Дисциплінарна відповідальність
Запровадження механізмів дисциплінарної

відповідальності в адміністрації посилює внут"
рішню дисципліну і відповідальність за пору"
шення та низьку якість роботи. На відміну від
приватного сектору, державні службовці мають
чимало особливих зобов'язань, які, наприклад,
стосуються захисту державного інтересу та прав
і свобод громадян, вірності конституційному та
правовому порядку держави, врегулювання кон"
флікту інтересів, політичного нейтралітету, пер"
сональної чесності й справедливості у відносинах
з громадськістю, керівництвом, колегами. Тож
дисциплінарна відповідальність для державних
службовців є суворішою, а процедури більш
формальними, ніж у приватному секторі.

Крім загальних правових дисциплінарних
норм для державних службовців можуть бути
запроваджені особливі дисциплінарні умови для
відповідних груп державних службовців, які
мають спеціальний статус (пов'язані з особли"
востями їх функціонування та відповідальності).
Наприклад, багато додаткових умов існує для
регулювання дисципліни в поліції, війську та
судах. У певних випадках політично чутливі
служби, такі як розвідка, також мають спеціальні
дисциплінарні норми. Наприклад, у США
федеральні агентства розвідки, досліджень чи
національної безпеки звільнені від загально"
урядових вимог і можуть розвивати та реалізо"
вувати більш гнучкі дисциплінарні процедури. 

Так чи інакше, існує загальне правило, в якому
говориться про те, що чим більше державні
службовці можуть впливати на фундаментальні
права і свободи людини й громадянина та націо"
нальні інтереси, тим вищими мають бути стан"
дарти їхньої поведінки й жорсткішими санкції за
порушення.

4.2. Кодекси поведінки
Дисциплінарна відповідальність державних

службовців безпосередньо пов'язана із забез"
печенням етичної, лояльної, доброчесної, неу"
передженої та політично нейтральної пове"
дінки державних службовців і запобіганням
корупції.

У законах про державну службу, як правило,
закріплені базові норми поведінки державних
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службовців країн ЄС, які захищені статутним
дисциплінарним правом. Крім цього, у країнах
ЄС все більше поширюється визначення етич"
них норм та вимог в окремому документі – 
Кодексі поведінки (етики) державного службов"
ця. Вперше Кодекс етики державних службовців
був прийнятий 1958 року в США, а пізніше 
у Великій Британії розроблений і прийнятий
Моральний кодекс.

У кожній країні він різний за обсягом і змістом,
але в більшості випадків він містить інформацію
щодо поведінки та обов'язків державного служ"
бовця на робочому місці, його ставлення до
керівництва й громадськості. Основна увага
приділяється таким принципам, як відпові"
дальність за прийняті рішення, чесне застосу"
вання правових положень, виконання своїх
обов'язків в інтересах суспільства, неуперед"
женість, ввічливість. Поняття етики державної
служби не обмежується визначенням прав та
обов'язків державних службовців. Воно охоплює
набагато ширше коло норм та правил, що
впливають на відносини між державними служ"
бовцями та приватним сектором, умови пере"
ходу з приватного сектору, залучення до роботи
за сумісництвом, право на отримання подарун"
ків, участь у політичній діяльності тощо. У реко"
мендаціях Ради Європи викладені практичні
заходи щодо розробки таких кодексів. 

Політичний нейтралітет, членство в політич�
них партіях, страйки тощо 

У ряді країн ЄС кодекси етики державних
службовців закріплюють суворі норми щодо
запобігання ризику політичної корупції та
сприяння політичній нейтральності. Найбільш
послідовно відстоюються ці позиції в пост"
соціалістичних демократіях. У Польщі держав"
ним службовцям не дозволяється бути членами
політичних партій, публічно заявляти про свої
політичні погляди, а також брати будь"яку участь
у профспілковій діяльності. В Естонії державним
службовцям також заборонено членство в полі"
тичних партіях та деяких неприбуткових органі"
заціях. Наприклад, згідно зі статтею 70 Закону
Естонської Республіки «Про державну службу»
посадовим особам, за винятком тих, хто займає
посади політичного характеру, не дозволяється
бути членами постійного виконавчого комітету,
постійної наглядової чи аудиторської комісії
політичної партії.

Стосунки з приватним сектором, конфлікт
інтересів, боротьба з корупцією

Важлива низка питань пов'язана з ризиками
взаємодії з приватним сектором, участі у під"

приємницькій діяльності та, відповідно, конфлік"
том інтересів. При цьому кодекси етики відпові"
дають на такі питання: 

• як саме можна регулювати перехід дер"
жавних службовців на тимчасову або постійну
роботу до приватного сектору; 

• якою мірою прибуткову діяльність за суміс"
ництвом у приватному секторі можна поєдну"
вати з посадою державного службовця та яким
чином можна запобігти можливим конфліктам
інтересів? 

Саме тому країни ЄС ідуть на нормативне за"
кріплення заборони зайнятості у сфері бізнесу чи
будь"якій іншій галузі, яка може заважати профе"
сійній діяльності державних службовців. Так,
перебування на посаді державного службовця 
в Литві несумісне з діяльністю у приватному
секторі; займатися бізнесом забороняється дер"
жавним службовцям Словаччини та Польщі. На
Кіпрі для володіння акціями компанії необхідно
мати дозвіл міністра фінансів, у Польщі на акції
встановлено максимальний ліміт. Членство у на"
глядових радах приватних компаній також забо"
ронено в Чехії, Словаччині, на Кіпрі. У Франції,
наприклад, заборонено упродовж двох років
після переходу до приватного сектору займатися
бізнесом або діяльністю, що відповідає попе"
редній посаді на державній службі.

Іншим інструментом запобігання корупції 
є запровадження «декларацій на володіння» 
в Угорщині, Словаччині, Болгарії (щороку), на
Кіпрі (кожні три роки). Найсуворіші санкції
застосовуються у Словаччині, де неподання чи
неправильно заповнена декларація може приз"
вести до звільнення або розірвання контракту.
На Кіпрі у разі подання невірної інформації вжи"
вають дисциплінарні санкції, в Угорщині –
проводять фінансовий аудит на чолі з міністром
внутрішніх справ. В Угорщині та на Кіпрі цю
процедуру повинні проходити всі члени родини,
а в Словаччині – лише керівництво.

У багатьох країнах (Словаччині, Словенії,
Польщі, Кіпрі) державним службовцям дуже
рідко дозволяється приймати подарунки, а інко"
ли – категорично заборонено. 

5.Оплата праці та соціальні преференції
для державних службовців

5.1. Структура зарплати
Умови оплати праці безпосередньо впли"

вають на якість державної служби, оскільки:
• по"перше, низький рівень заробітної плати

впливає на плинність кадрів та схильність до
корупції;
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• по"друге, волюнтаризм при визначенні
умов оплати праці створює незаконний вплив на
об'єктивність діяльності державних службовців. 

Тож врахування цих ризиків є передумовою
для створення професійної державної служби.

Основною ознакою системи оплати праці
країн ЄС та інших розвинених країн є її
прозорість та передбачуваність, що досяга"
ється шляхом законодавчого врегулювання
системи оплати праці та її чіткої прив'язки до
системи класифікації посад.

Закони про державну службу більшості 
країн – членів ЄС та всіх нових членів ЄС містять
визначення структури заробітної плати держав"
них службовців (перелік елементів, з яких вона
складається), а саме: посадовий оклад, доплати
і надбавки, премія. Частка посадового окладу в
загальній структурі заробітної плати державних
службовців у країнах Європейського Союзу
складає не менше 80 %. Кожній категорії посад
відповідає певна шкала посадових окладів, що
передбачає можливість підвищення оплати
праці залежно від результатів діяльності та
вислуги років. Окремих доплат за вислугу років
не існує. Преміювання можливе лише за резуль"
татами щорічного оцінювання діяльності дер"
жавного службовця, яке також є підставою для
планування кар'єри. 

Наприклад, закони про державну службу
Угорщини, Словенії та Литви встановлюють
мінімальні посадові оклади (залежно від рівня
мінімальної заробітної плати) та містять
викладені у додатках коефіцієнти для визначен�
ня суми заробітної плати, виходячи з розміру
посадового окладу. Такі коефіцієнти залежать
від: 

• посади, стажу, виду роботи (фізична або
інтелектуальна), освіти тощо (Угорщина);

• посади, рангу (Словенія);
• рангу (Литва).
Так, в Угорщині, відповідно до закону, міні"

мальний посадовий оклад державних служ"
бовців встановлюється на рівні мінімальної
заробітної плати, помноженої на відповідний
коефіцієнт (для державних службовців з вищою
освітою – 2,1 та для державних службовців 
із середньою освітою – 1,5). Закон про держав"
ну службу Литви встановлює мінімальний оклад
державних службовців на рівні мінімальної за"
робітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,35.

Чинна практика регулювання питань оплати
праці державних службовців у законах про дер"
жавну службу містить також приклади визна"
чення розмірів доплат, надбавок і премій (у виг"

ляді відсотків). Зокрема такі норми передбачено
у Литві. У законі про державну службу Боснії та
Герцеговини додатково передбачена процеду"
ра збільшення зарплати залежно від стажу дер"
жавної служби (на 0,5% за кожен рік служби, але
не більше 20%). Інші закони містять посилання
на підзаконні нормативні акти, відповідно до
яких вираховується конкретна сума зарплати
державних службовців. 

Існують окремі приклади, коли оплата праці
державних службовців узагалі визначається
окремим законом. Таким дуже детальним є за"
конодавче врегулювання оплати праці держав"
них службовців у Німеччині та Франції. Так,
оплата праці державних службовців у Німеччині
визначається окремим законом про оплату
праці державних службовців, який був прий"
нятий парламентом країни 3 грудня 1998 року та
чітко регламентує чотири схеми оплати праці.

5.2. Преференції
Ураховуючи досить низьку, порівняно з при"

ватним сектором, оплату праці державних
службовців, розвинені демократичні країни
пропонують державним службовцям широкий
пакет привілеїв і преференцій, спрямованих на
забезпечення стабільності персоналу на дер"
жавній службі. Зокрема, усталені традиції про"
фесійної державної служби Франції, Канади,
США, Австралії передбачають можливість для
державних службовців цих країн мати певні
привілеї. Серед них: 

• медичне страхування, яке поширюється на
членів родини;

• оплата соціального працівника для допо"
моги на період захворювання державного
службовця (Франція);

• право на додаткові оплачувані дні по до"
гляду за дитиною;

• оплата послуг по догляду за дитиною на
період відрядження або на період роботи 
в позаробочий час;

• привілеї при оподаткуванні прибуткового
податку;

• покриття вартості проїзду до роботи та
виплата додаткових коштів на проїзд під час
щорічної відпустки;

• кредитування державних службовців, 
у тому числі іпотечне, через спеціалізовану
асоціацію, яка може виступати також гарантом
кредитів службовців;

• виплата додаткових коштів на харчування,
якщо орган державної влади немає можливості
забезпечити харчування;
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• покриття вартості житла на термін 12 днів 
у разі прибуття службовця на роботу в іншу
місцевість;

• додатковий пакет привілеїв (передбачений
в Австралії з 2001 року): мобільні телефони,
комп'ютери, оплата вступного та членських
внесків у професійні асоціації, витрати на офісні
та канцелярські товари вдома, оплата фінан"
сових консультацій, витрати на самоосвіту,
страхові внески щодо захисту від втрати праце"
здатності, втрати доходу.

В Угорщині у разі отримання кредиту дер"
жавним службовцем держава компенсує різни"
цю його дійсної та заставної вартості, що визна"
чається банком.

Державна служба завжди надавала праців"
никам постійні привілеї щодо гарантій роботи та
пенсійного забезпечення, але це не стосувалось
оплати праці. Традиційно державні службовці
мали «платити» за всі привілеї скромними
вимогами щодо оплати, обходячись без будь"
якого матеріального заохочення за належне
виконання своїх обов'язків. Логіка такого
дисбалансу має серед своїх причин ідею
професійного служіння, а не праці, тобто дер"
жавні службовці працюють заради суспільства,
а не на себе. Служіння суспільству, з етичної
точки зору, вважається вищим за приватні
інтереси, відтак відповідно встановлюються
вищі моральні (нематеріального порядку) вимо"
ги і, відповідно, привілеї. Тому заробітна плата
розглядалась як засіб підтримки та забез"
печення державних службовців, а не як винаго"
рода за виконання обов'язків.

На початку ХХІ століття з розвитком економі"
ки та підвищенням рівня оплати праці ця тради"
ція почала поступово зникати. Державним
службовцям платять за якісно виконану роботу,
тобто – професійну працю. Це, у свою чергу,
означає відповідне зменшення їх привілеїв та
підвищення й індивідуалізацію заробітної
плати. Загалом тенденція скорочення кількості
пільг і преференцій державним службовцям
разом з відповідним підвищенням заробітної
плати існує майже в усіх країнах Європейського
Союзу.

У Канаді, крім вищезазначених привілеїв, 
є можливість:

• покриття різниці іпотечних ставок за
кредитом, якщо у зв'язку з переїздом службо"
вець вирішив купити дім в новій місцевості;

• безкоштовної юридичної допомоги, якщо
переслідування службовця пов'язане з виконан"
ням його обов'язків.

В Австралії передбачено:
• збільшені виплати, пов'язані з материн"

ством, що дають можливість працювати непов"
ний робочий день до досягнення дитиною дво"
річного віку; 

• передпологову відпустку, яка передбачає
надання вагітній жінці додаткових 35 годин
оплачуваної відпустки для звичайних медичних
прийомів, що покриваються медичним серти"
фікатом; державні службовці"чоловіки, які ма"
ють вагітну дружину, отримують до 7,6 годин
оплачуваної відпустки на весь період вагітності; 

• до п'яти оплачуваних днів для інструктажу
профспілки та п'яти оплачуваних днів для
інструктажу з безпеки здоров'я та праці;

• обґрунтований доступ працівників до
електронного спілкування із сім'єю та іншими
працівниками;

• оплату судових зборів працівникам, якщо
останні викликані до суду у зв'язку з їх службо"
вими обов'язками;

• розширене поняття «сім'я», по догляду за
членами якої надається відпустка (в поняття
сім'ї включені громадянські чоловік і дружина,
колишні громадянські чоловік і дружина, та їхні
діти, враховуючи усиновлених, зведених та
позашлюбних дітей, а також батьки, дідусі та
бабусі, онуки чи рідні брати або сестри).

5.3. Пенсійне забезпечення 
Протягом останніх років у країнах ЄС спосте"

рігалась чітка тенденція поетапного скасування
спеціальної привілейованої пенсійної системи
для державних службовців. 

Лише у кількох країнах – Люксембурзі та мен"
шою мірою в Німеччині – для державних служ"
бовців й досі існують спеціальні пенсійні сис"
теми «без стягнень» або «без внесків», коли
нарахування пенсій залежить від ставки на
останньому місці роботи. На Кіпрі, де також ви"
користовується спеціальна (і дуже привілейо"
вана) пенсійна система для державних служ"
бовців, пенсія нараховується на основі остан"
ньої зарплати при досягненні 60 років (реформа
передбачає збільшення віку виходу на пенсію до
63 років). У більшості нещодавно прийнятих 
в ЄС та країн"кандидатів не існує подібних пільг.

Латвія стала першою державою серед країн
Центральної та Східної Європи, яка відмовилась
від радянської пенсійної системи і запровадила
систему шведського зразка, яка не передбачає
жодних відмінностей між загальною пенсійною
системою та пенсійною системою для державних
службовців. У Болгарії залишилась спеціальна
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пенсійна система, за якої державні службовці не
сплачують соціальні внески, оскільки вони отри"
мують пенсію з державного бюджету. Аналогіч"
на, але змінена модель існує в Литві, де окремі
категорії службовців (поліцейські, дипломати,
працівники митної служби та збройних сил)
звільнені від сплати соціальних внесків. В Угор�
щині службовці збройних сил та поліції користу"
ються своєю власною пенсійною системою.
Словаччина також має окрему систему для
військових. На Мальті спеціальний привілейова"
ний статус мають тільки службовці, котрі
вийшли на пенсію до 15 січня 1979 року. Спеці"
альна система існує і в Туреччині. Тут пенсія
державних службовців залежить від суми остан"
ньої зарплати, але, на відміну від Кіпру, турецькі
державні службовці сплачують соціальні внески.
Туреччина, крім того, планує збільшити вік
виходу на пенсію.

Чиновник у Франції, який має визначений
законом стаж, може піти на пенсію у віці 55 або
60 років з можливістю продовжувати працю"
вати відповідно до 60 або 65 років залежно від
посади. При досягненні службовцем гранич"
ного віку трудові відносини між ним і адмініст"
рацією припиняються: оформляється пенсійна
справа і починається виплата пенсії. Однак
існують виключення, зокрема, для членів Дер"
жавної ради і Рахункової палати, професорів
університетів, які мають право займати свою
посаду до 68 років. Правда, у цьому випадку во"
ни не одержують додаткової надбавки до пенсії
за роботу протягом останніх трьох років.

Якщо втрата здоров'я і працездатності спри"
чиняє звільнення з роботи, державний служ"
бовець одержує пенсію за віком незалежно від
наявності необхідного стажу і віку.

Державний службовець Німеччини може бути
відправлений у відставку, якщо він непридатний
для служби, тобто нездатний, у тому числі через
хворобу, виконувати службові обов'язки протя"
гом періоду, більшого ніж три місяці. Держслуж"
бовець може також сам клопотати про свою від"
ставку через службову непридатність. З 1 січня
1992 року державним службовцям надається
можливість продовжити службу й після 65 років –
до 68"річного віку, якщо це не суперечить інтере"
сам служби. Розмір пенсії за віком і за вислугою
років розраховують, виходячи з розміру посадо"
вого окладу, з якого нараховується пенсія, і пен"
сійного стажу. Сума, за якою нараховується
пенсія за віком і за вислугою років, як правило,
включає основний оклад, який державний
службовець одержував останнім часом перед

виходом у відставку, територіальну надбавку, а
також інші види грошового характеру. Якщо
держслужбовець виходить у відставку через
службову непридатність, то розрахунок пенсії
проводиться на підставі основного окладу, який
він одержував з урахуванням вислуги років на
останній посаді.

Пенсійним стажем вважається час роботи 
з моменту встановлення перших службових
правовідносин незалежно від їх виду: довічна
служба, служба з випробувальним терміном або
почесна служба. 

У пенсійний стаж зараховується також час,
витрачений на проходження військової служби,
на професійну службу в бундесвері, у корпусі
цивільної оборони або в поліцейських частинах.
За наявності визначених основ до пенсійного
стажу може, хоча й в обмеженому обсязі,
зараховуватися час, витрачений на професійну
підготовку або навчання у вузі. Час, проведений
держслужбовцями у країнах зі шкідливим для
здоров'я кліматом (не менш одного року), при
нарахуванні пенсії за вислугу років може бути
збільшений удвічі. Розмір пенсій за віком і за
вислугою років за умови досягнення 10"річного
пенсійного стажу складає 35 % від посадового
окладу, з якого нараховується пенсія, з наступ"
ним збільшенням на 2 % у рік до досягнення 25"
річного пенсійного стажу, а потім на 1 % за
кожний наступний рік, але не більш як 75 %
окладу. Згідно із законом 1992 року, замість
регресивної шкали пенсій, що діяла, введена
шкала рівномірного збільшення пенсій за віком
і за вислугою років на 1,875 % у рік. Перехідне
законодавство визначає, що внесені зміни не
торкаються тих, хто вже були пенсіонерами
станом на 1 січня 1992 року. Також нова шкала
пенсій за віком і за вислугою років не поши"
рюється на державних службовців, які вийшли 
у відставку за віком до 1 січня 2002 року.

5.4. Соціальні гарантії при звільненні
Відповідно до Акту про державну службу

Естонії, державний службовець може бути
звільнений зі служби в разі реорганізації, якщо
при цьому скорочується кількість посад, або
ліквідації органу. Службовець не може бути
звільнений, якщо є можливість призначити його
на іншу посаду за його згодою. Зміна підпоряд"
кування органу не може бути підставою для
звільнення державного службовця. У разі звіль"
нення службовця у зв'язку з реорганізацією або
ліквідацією органу йому виплачується компен"
сація в розмірі місячної зарплати протягом
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терміну від 2 до 12 місяців залежно від стажу
державної служби.

Згідно із законодавством Угорщини, у разі
ліквідації державного органу державному служ"
бовцю, який при цьому звільняється, випла"
чується компенсація в розмірі від однієї до
восьми місячних заробітних плат залежно від
стажу державної служби.

Литовські державні службовці в разі звіль"
нення у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією
органу отримують компенсацію в розмірі від
двох до шести місячних заробітних плат.

Відповідно до закону про державну службу 
в державних органах Боснії та Герцеговини при
звільненні за умов реорганізації державний
службовець має бути переведений на аналогічну
вакантну посаду в іншому органі. Якщо не можна
зробити переведення, державний службовець
має бути достроково відправлений на пенсію.
Якщо ж і це неможливо, він має бути звільнений
та може подати запит щодо розгляду його
справи про звільнення в Комісію з державної
служби (орган досудового розгляду скарг).

Звільнений державний службовець отримує
компенсацію в розмірі місячного заробітку
протягом шести місяців. Строк, протягом якого
нараховується компенсація, подовжується,
якщо державний службовець має не менше 
15 років стажу державної служби. У разі оголо"
шення про конкурс на посаду, з якої державного
службовця було звільнено протягом року, він
має виключне право поновлення на цій посаді.

6. Спадковість влади: політичні й адмі�
ністративні посади

Професійна та стабільна державна служба 
є ключовим запобіжником втрати наступності та
безперервності в роботі урядової машини вна"
слідок політичних змін та змін складу уряду.
Механізми передачі влади у країнах Організації
економічного співробітництва та розвитку  чітко
прописані в законах, регламентах, інструкціях,
правилах етики вищих посадовців. Інколи вони є
неписаними і визначаються адміністративною
традицією. Найбільш ґрунтовно формалізовано
механізм передачі влади в Канаді та Франції.

Урядовий секретар у Канаді відіграє особисту
роль у передачі влади від попереднього до
наступного прем'єр"міністра. За шість місяців
до проведення парламентських виборів він
проводить зустрічі з лідерами ключових опози"
ційних партій (що є потенційними прем'єр"
міністрами у разі перемоги їхніх партій) та

інформує їх про основні завдання Кабінету
Міністрів Канади на поточному етапі та необхідні
невідкладні заходи, яких необхідно буде вжити
після призначення нового Кабінету Міністрів.
Чинний прем'єр"міністр не бере участі у таких
зустрічах, хоча і дає доручення урядовому сек"
ретареві щодо необхідних тем для обговорення.
Після проведення виборів законодавством
відведено 10 днів на передачу влади. Протягом
цього часу відбувається спільна робота
прем'єр"міністра як керівника тимчасового
уряду та новопризначеного прем'єра. У цей час
міністри отримують повний пакет документації,
що стосується невідкладних завдань уряду та
їхніх особистих умов роботи. Урядовий секре"
тар відповідає за збереження усіх архівів (до
1940 року архіви знищувалися), поінформуван"
ня новопризначеного прем'єр"міністра щодо
усіх повноважень і призначення його політич"
ного кабінету, взаємодії з державними служ"
бовцями, механізмів прийняття та координації
рішень тощо. Завданням урядового секретаря 
є забезпечення стабільності роботи уряду
незалежно від політичної сили, яку представляє
прем'єр"міністр. 

У Франції період міжвладдя може бути значно
довшим, ніж в Канаді. З 1946 року тут офіційно
інституціоналізовано механізм передачі влади
через повноваження Генерального секретаріату
уряду, завданням якого є інформування ново"
призначеного прем'єр"міністра та міністрів про
питання забезпечення їхньої діяльності та
процедури прийняття рішень. Усі інструкції
прописані в постійно оновлюваному Досьє 
з питань роботи уряду (Dossier du travail gou"
vernemental). Цей посібник доступною мовою
дає відповіді на всі можливі запитання, що
можуть виникнути у людини, не знайомої 
з механізмами роботи урядової машини, 
а також містить довідник посад і телефони всіх
ключових осіб. 

7. Досвід реформування державної служ�
би в Україні (замість висновків)

Загалом в країнах ЄС не існує єдиних  вимог
до національних систем державної служби,
однак існують певні принципи (про них ішлося
раніше), які необхідні для ефективного функціо"
нування державного управління країн – членів
ЄС. Відповідність державного сектору цим
принципам перевіряють експерти SIGMA –
організації, що створена з метою надання
допомоги країнам – кандидатам на членство до
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ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЄС в модернізації їх систем державного управ"
ління. Головдержслужба України 2006 року
досягла домовленостей із SIGMA про здійс"
нення оцінювання державної служби України,
незважаючи на відсутність політичного рішення
щодо асоційованого членства України в ЄС.

Результат проведеної оцінки був представ"
лений експертами програми SIGMA у формі звіту
з рекомендаціями щодо відповідності української
системи державного управління вимогам,
необхідним для членства в Європейському Сою"
зі, та її адаптації до кращих європейських прак"
тик і законодавства ЄС. За результатами оцінки
державної служби експерти SIGMA зробили
висновок, що державна служба в Україні на
сьогодні не відповідає тим завданням і функці"
ям, які покладаються на неї в умовах демокра"
тичного суспільства. Зокрема вони зазначають,
що державна служба була створена для
служіння не демократичній державі, а автори"
тарному, недосконалому та недемократичному
політичному режиму, де чиновники повинні були
бути майстерними у виконанні наказів та роз"
поряджень зверху, замість того, щоб відповіда"
ти за розроблення та реалізацію державної
політики й законів. 

Так, найбільш серйозними проблемами в су"
часній державній службі є:

1. Низький професіоналізм державних служ"
бовців через політизацію та протекціонізм. 
В основі цієї проблеми – нечіткість розмежування
політичних посад та посад державної служби, 
а також довільність та волюнтаризм щодо управ"
ління персоналом в органах державної влади, що
дозволяє чинне законодавство.

2. Сфера регулювання законодавства про
державну службу є нечіткою, що створює пра"
вову невизначеність. Державна служба регулю"
ється Кодексом законів про працю, що розми"
ває межу, яка має розділяти публічне право та
приватне право. 

3. Відсутність єдиних процедур вступу на
державну службу підриває право на рівний
доступ та унеможливлює відбір найбільш квалі"
фікованих кандидатів на відповідні посади.

4. Система оплати праці є недосконалою,
спричиняє внутрішню несправедливість і допус"
кає довільність у визначенні заробітної плати
окремих працівників. Цей фактор заохочує
особисту відданість державних службовців їх
керівникам, а не закону.

5. Неточне визначення прав і обов'язків дер"
жавних службовців, особливо тих, що випли"
вають із принципів неупередженості та добро"
чесності, зокрема щодо несумісності, конфлікту
інтересів, участі в політичній діяльності, а також
відсутність права виступати проти неправомір"
них розпоряджень керівництва створюють
високий ризик корупції. 

6. Дисциплінарні заходи не ґрунтуються на
верховенстві права, тому що державні служ"
бовці не захищені від своїх керівників і не можуть
відстоювати принцип законності в діяльності
органів влади. 

7. Система професійного навчання спрямо"
вана переважно на академічну освіту, а не на
навчання без відриву від роботи. Відсутні про"
грами прискореного просування по службі та
інтенсивного навчання для державних служ"
бовців.

8. Розподіл повноважень щодо розробки та
формування політики у сфері державної служби
є нечітким. Роль Головдержслужби, яка не має
достатніх повноважень для забезпечення єди"
них стандартів у сфері державної служби, пере"
важно зводиться до мікроменеджменту.

9. Чинний Закон України «Про державну
службу» 1993 року безнадійно застарів і має
бути замінений законом, який відповідав би
європейським принципам державного управ"
ління та державної служби.

Ці рекомендації було враховано Головдерж�
службою під час розроблення проекту Закону
України «Про державну службу» (нова редакція)
та низки нормативно�правових актів Уряду
України, які розроблялися та розробляються 
з ініціативи Головдержслужби.

Дякую за увагу!
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Постановка проблеми. Сучасна динаміка
суспільних процесів в Україні та світі зумовлює
необхідність формування адекватної, ефектив"
ної та економічно виправданої системи управ"
ління національною безпекою (СУНБ), спромож"
ної забезпечити поступ суспільства й держави
на шляху до спільноти розвинутих демократич"
них країн [1]. Ця система має забезпечити за"
хист життєво важливих національних інтересів 
у складному зовнішньому та внутрішньому
середовищі, яке характеризується низкою
викликів та загроз національній безпеці.

СУНБ з метою запобігання, нейтралізації,
ліквідації або зменшення впливу деструктивних
факторів має використовувати весь комплекс
політичних, економічних, інформаційних, інсти"
туціональних й інших механізмів державного
управління, насамперед механізмів стратегіч"
ного планування та управління, як в умовах
мирного часу, так і в кризових ситуаціях, воєн"
ного та надзвичайного стану й особливого
періоду.

Враховуючи, що загальносвітовою тенден"
цією є збільшення кількості загроз, їх динаміки,
масштабів негативних наслідків, ускладнення
зв'язків між ними та впливу на СУНБ, розробка
нових та підвищення ефективності чинних
механізмів антикризового стратегічного управ"
ління національною безпекою є актуальною
проблемою.

Аналіз основних досліджень і публікацій.
Проблемі забезпечення національної безпеки, її
різним аспектам приділяється достатньо уваги
як вітчизняними, так і міжнародними вченими та
фахівцями [2, 3, 4, 5]. Але в цих та інших роботах
недостатньо досліджені механізми забезпечен"
ня національної безпеки, насамперед механізми
антикризового стратегічного планування та уп"
равління, їх комплексне застосування з ураху"
ванням особливостей України.

Невирішена раніше частина загальної
проблеми. На наш погляд, проблема формуван"
ня та реалізації ефективної державної політики
забезпечення національної безпеки, розробки
нових або вдосконалення чинних механізмів дер"
жавного управління в кризових (надзвичайних)
ситуаціях у сфері національної безпеки недостат"
ньо досліджена.

Метою даної статті є формування підходу до
розробки комплексного механізму стратегіч"
ного управління у сфері забезпечення націо"
нальної безпеки в умовах кризових (надзвичай"
них) ситуацій, воєнного та надзвичайного стану
й особливого періоду, що базується на спільному
використанні зовнішньо" та внутрішньополітич"
них, зовнішньоекономічних, інформаційних та
інших антикризових механізмів державного
управління, та формування рекомендацій СУНБ
щодо його практичного впровадження.

ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ 
АНТИКРИЗОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

АНДРІЙ СЕМЕНЧЕНКО,
кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник, 
докторант кафедри національної безпеки 

Національної академії державного управління 
при Президентові України
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Виклад основного матеріалу. За останні
роки Україна пережила або переживає кризи 
в різних сферах життєдіяльності суспільства та
держави, у тому числі в політичній, економічній,
соціальній, екологічній, демографічній, енерге"
тичній та інших сферах. Деякі з них мають хроніч"
ний характер, такі, наприклад, як демографічна
криза або наслідки катастрофи на Чорнобиль"
ській АЕС. Тобто протягом тривалого часу на
СУНБ в умовах її формування здійснювався 
й здійснюється вплив комплексу деструктивних
факторів. Незважаючи на загальну тенденцію
зростання воєнних конфліктів у світі після роз"
паду Варшавського договору та Радянського
Союзу й утворення однополярної системи,
наявність сукупності реальних та потенційних
загроз у зовнішньополітичній і воєнній сферах, 
в Україні вдалося втримати стабільною ситуацію
в цих сферах.

Водночас у Стратегії національної безпеки
Украни (далі – стратегія) вказується на зростання
небезпеки ескалації «заморожених» і виник"
нення нових регіональних конфліктів біля кордо"
нів України. Підтвердженням цього є загострення
відносин між США та Росією у зв'язку з розмі"
щенням систем протиракетної оборони в Поль"
щі та Чехії й обумовлений цим можливий вихід
Росії з Договору про ракети середньої та малої
дальності й Договору про скорочення звичайних
збройних сил в Європі. Такий сценарій може
мати суттєвий довгостроковий негативний
вплив на стан забезпечення національної
безпеки України. Кожна з конфліктуючих сторін
при умові подальшої ескалації подій буде мати
свій особистий геополітичний, геоекономічний
та геостратегічний погляд щодо суверенітету,
територіальної цілісності й недоторканості кор"
донів нашої країни, її зовнішньополітичного
курсу, що найімовірніше не завжди буде збіга"
тися з національними інтересами України. Крім
того, розташування потужних ракетних систем,
збільшення військ та озброєння біля кордонів
України є само по собі загрозою, не кажучи про
можливе застосування ракет (антиракет) 
з ядерним зарядом безпосередньо над терито"
рією нашої країни.

Ця ситуація ускладнюється незавершеністю
правового оформлення (делімітації та демарка"
ції) державного кордону з Росією та Румунією,
невирішеністю конфліктів у Придністров'ї та на
Кавказі, проблемою базування Чорноморського
флоту тощо.

Законодавством України та стратегією серед
пріоритетних принципів політики національної

безпеки визначені такі, як пріоритет договірних
(мирних) засобів у розв'язанні конфліктів та
використання в інтересах України механізмів
міжнародної колективної безпеки.

Згідно із цими принципами, обстановкою, що
складається навколо України, та тенденціями її
розвитку, у тому числі щодо неможливості
набуття нею повноправного членства в НАТО та
ЄС у найближчій перспективі, необхідно проа"
налізувати чинні механізми забезпечення націо"
нальної безпеки у воєнній та інших сферах,
насамперед такі, що визначають функціонуван"
ня СУНБ у кризових (надзвичайних) ситуаціях,
умовах воєнного та надзвичайного стану й особ"
ливого періоду, з метою їх удосконалення та
ефективного застосування.

Ці механізми, обмеження та умови їх застосу"
вання, системні константи визначаються від"
повідною системою нормативно"правових актів
міжнародного та національного рівня. До складу
цієї системи входять: Конституція України, Дек"
ларація про державний суверенітет України,
Закони України «Про основи національної без"
пеки України» та «Про оборону України», Воєнна
доктрина України, Стратегія національної без"
пеки України, Меморандум про гарантії безпеки
в зв'язку з приєднанням України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї (далі –
меморандум) [6], Лісабонський протокол до
Договору про скорочення та обмеження страте"
гічних наступальних озброєнь та Договір про не"
розповсюдження ядерної зброї та ін.

Так, наприклад, згідно з меморандумом Ро"
сія, Великобританія та США підтверджують:

• повагу незалежності та суверенітету України;
• свій обов'язок щодо утримання від загроз

силою або використання її супроти територіа"
льної цілісності та політичної незалежності Ук"
раїни, не використовуючи будь"які озброєння
проти неї, окрім у цілях самооборони;

• утримуватися від економічного примусу,
спрямованого на підкоряння своїм особистим
інтересам здійснення Україною прав, притаман"
них її суверенітету;

• свій обов'язок добиватися дій Ради Безпеки
ООН з надання допомоги Україні, якщо вона ста"
не жертвою акту агресії або об'єктом загрози
агресії з використання ядерної зброї тощо.

На думку автора, основними причинами не"
достатньої ефективності використання цього
механізму є:

• недостатній статус меморандуму як доку"
мента, що має зобов'язуючий характер для дій
країн"гарантів національної безпеки України;
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• незавершеність правового оформлення
(делімітації та демаркації) державного кордону
України;

• відсутність консолідованої позиції в су"
спільстві та державі, насамперед її політичної
еліти, щодо оцінок геополітичної, геоеконо"
мічної й геостратегічної обстановки навколо
України та умов застосування положень мемо"
рандуму;

• недостатня обізнаність населення з мемо"
рандумом та механізмом його реалізації;

• значна інерційність та невизначеність меха"
нізму реалізації меморандуму, особливо для
випадків, коли загрозу національній безпеці
України створюють дії країни"гаранта (країн"
гарантів);

• різне тлумачення значення цього документа
суб'єктами меморандуму та небажання його
практичного застосування саме з боку країн"
гарантів;

• відсутність обґрунтованої системи крите"
ріїв, показників, класифікаторів та порогів іден"
тифікації відповідної кризової ситуації, моделі 
її розвитку;

• недостатність дієвого механізму стратегіч"
ного планування та управління з питань реалі"
зації меморандуму як одного з кризових меха"
нізмів СУНБ;

• брак системності та координованості за"
стосування різних механізмів кризового стра"
тегічного управління у сфері забезпечення
національної безпеки;

• відсутність ефективних інструментів упере"
джувального отримування інформації для своє"
часного виявлення, нейтралізації та ліквідації
існуючих і нових видів загроз;

• недосконалість системи інформаційно"
аналітичного забезпечення механізму реалізації
меморандуму;

• відсутність окремої комплексної антикри"
зової програми реалізації основних положень
меморандуму із чітким визначенням конкретних
заходів, завдань та дій органам державної
влади;

• недостатньо враховані положення мемо"
рандуму в інших нормативно"правових актах 
з питань забезпечення національної безпеки, 
у тому числі в міжнародних документах, що
обмежує можливості їх комплексного засто"
сування й зменшує ефективність державного
управління в цій сфері тощо.

Згідно з визначеннями, що наводяться в сло"
вниках, «меморандум (лат. memorandum – что
надо помнить) – дипломатический документ,

детально излагающий существо вопросов,
являющихся предметом дипломатической
переписки» [7] або «меморандум – диплома"
тический документ, излагающий фактическую,
документальную или юридическую сторону
какого"либо вопроса» [8].

В ієрархії міжнародних документів мемо"
рандум за ступенем впливу на вирішення
проблеми, рівнем відповідальності суб'єктів за
взяті зобов'язання має менше значення порів"
няно з іншими документами, наприклад, як
міжнародний договір (угода), що передбачає
обов'язкову ратифікацію парламентом. Як пра"
вило, це документ, що передує наступному
укладанню договору. В Україні, як і в Білорусії та
Казахстані, ядерне роззброєння обмежилося
тільки підписанням меморандуму. Він був логіч"
ним продовженням низки більш вагомих доку"
ментів, до яких приєдналась Україна. Це насам"
перед Лісабонський протокол до Договору про
скорочення та обмеження стратегічних насту"
пальних озброєнь, Договір про нерозповсю"
дження ядерної зброї, Договір про звичайні
збройні сили в Європі тощо.

Таким чином, незавершеність процесу отри"
мання гарантій Україною в обмін на її відмову від
ядерної зброї, недостатній статус меморандуму
як обов'язкового до виконання документа краї"
нами"гарантами, обмежені можливості та нечіт"
кість механізму реалізації його базових поло"
жень обумовлюють необхідність пошуку та
обґрунтування раціональних шляхів його вдо"
сконалення як і механізму забезпечення націо"
нальної безпеки в цілому.

Згідно із чинним національним законодавст"
вом та міжнародними документами, при виник"
ненні зовнішньої загрози Україна повинна
максимально використати можливості ООН,
ОБСЄ, НАТО, ЄС та інших структур колективної
безпеки, механізми меморандуму й двосторон"
ніх міждержавних відносин, внутрішні механізми
реагування на кризові та надзвичайні ситуації
тощо.

Застосування механізму меморандуму гіпо"
тетично дозволяє прискорити розгляд проб"
лемних питань у Раді Безпеки ООН та збільшити
ймовірність їх позитивного вирішення, оскільки
звернення до цієї міжнародної організації
згідно з меморандумом має здійснюватися
країною"гарантом, що є одночасно її постійним
членом.

Меморандумом передбачена також непри"
пустимість застосування країнами"гарантами
сили та озброєнь проти України, здійснення на
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неї економічного примусу. Але в документі не
визначено механізм розв'язання кризових си"
туацій, обумовлених діями саме країни"гаранта
(країн"гарантів).

Попередній досвід та сучасні тенденції роз"
витку геополітичної ситуації навколо України
обумовлюють необхідність комплексного вико"
ристання чинних механізмів забезпечення
національної безпеки, включення в структуру
механізму реалізації меморандуму додаткових
оперативних та ефективних інструментів і про"
цедур реагування на виклики й загрози у воєн"
ній сфері, що передбачені іншими міжнарод"
ними правовими механізмами з питань безпеки,
а саме:

• механізмами безпеки ООН, насамперед
Ради Безпеки, Генеральної Асамблеї та Міжна"
родного суду;

• кризовим консультативним механізмом
НАТО, механізмами співробітництва між Украї"
ною та НАТО, що передбачені Хартією, Планом
дій Україна – НАТО, Програмою заради миру
(ПЗМ);

• спеціальними механізмами ОБСЄ раннього
попередження, запобігання та мирного врегу"
лювання криз, постконфліктного відновлення,
застосування груп оперативної експертної під"
тримки й співробітництва, звернення до Парла"
ментської асамблеї, суду та арбітражу ОБСЕ,
направлення особистих представників діючого
голови, проведення зустрічей, запровадження
діяльності на місцях, нагляд за виконанням
обов'язків, прийнятих в рамках ОБСЄ;

• двосторонніми механізмами обміну інфор"
мацією, проведення консультацій та перего"
ворів у разі виникнення «ситуації, що створює
загрозу миру, порушує мир або зачіпає інтереси
її національної безпеки, суверенітету і терито"
ріальної цілісності» [9], що передбачені відпо"
відними документами, наприклад Договором
про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і Російською Федерацією;

• механізмами «гарячої лінії» Президента та
міжпарламентських зв'язків Верховної Ради
України тощо.

Конкретна сукупність механізмів міжнародної
безпеки, послідовність, часові рамки та інші
умови їх застосування формуються залежно від
ступеня загрози, її змісту, тенденцій змін,
впливу на загальний рівень національної безпе"
ки держави, а також від особливостей кожного 
з міжнародних правових механізмів урегулю"
вання кризових ситуацій. При цьому має бути
забезпечена взаємна узгодженість між меха"

нізмами міжнародної безпеки як у рамках сфор"
мованої сукупності, так і з іншими антикризовими
механізмами, насамперед внутрішньополітич"
ними, а також з ресурсними, інформаційними,
організаційними та іншими можливостями щодо
їх забезпечення. Кожен із зазначених механізмів
має свої сильні та слабкі сторони, різне
ресурсне забезпечення, обмеження на сферу
застосування, інструментарій і процедури реа"
гування на кризові ситуації, ступінь їх бюрок"
ратизації та час реакції. Тому обґрунтування
сукупності механізмів, на базі яких повинен
формуватися комплексний механізм антикризо"
вого стратегічного управління, має визначальне
значення.

Так, наприклад, у випадку виявлення реаль"
них загроз у воєнній сфері, здійснення еконо"
мічного примусу проти України парламент схва"
лює рішення Президента щодо ініціювання
комплексного застосування міжнародних пра"
вових механізмів урегулювання кризових ситуа"
цій, що визначені такими міжнародними доку"
ментами, як Статут ООН, меморандум, Хартія
про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північноатлантичного договору,
Стратегія ОБСЄ з протидії загрозам безпеці та
стабільності в XXI столітті, Хартія Європейської
безпеки, Договір про звичайні збройні сили 
в Європі та ін. Згідно із цим рішенням може здій"
снюватися:

• звернення України до країн"гарантів її
національної безпеки та до міжнародних струк"
тур, насамперед до Ради Безпеки, Генеральної
Асамблеї, Міжнародного суду ООН, НАТО, ОБСЄ
та ЄС, що можуть застосовувати такі методи
превентивного та примусового характеру, як
переговори, посередництво, арбітраж, прими"
рення, розрив економічних відносин та ін.;

• ініціювання застосування спеціальних
механізмів урегулювання кризових ситуацій
Ради Безпеки ООН, НАТО, ОБСЄ та ЄС, зокрема
антикризового консультаційного механізму
НАТО, механізмів Плану дій Україна – НАТО та
Програми заради миру, раннього попередження
криз та оперативної експертної підтримки
ОБСЄ, урегулювання кризових ситуацій ЄС;

• організація й проведення обміну інформа"
цією, дво" та багатосторонніх переговорів, між"
парламентських зв'язків та «гарячих ліній»
Президента України;

• об'єктивне висвітлення подій у засобах
масової інформації на основі задокументова"
них даних про події та можливі сценарії їх
розвитку;
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• реалізація внутрішньополітичних асимет"
ричних механізмів антикризового стратегічного
управління.

Зовнішньополітичні механізми «гарячої лінії»
Президента України, міжпарламентських зв'яз"
ків, деякі з дипломатичних механізмів Міністер"
ства закордонних справ є найбільш оператив"
ними, що вкрай важливо в умовах, коли динаміка
розвитку кризової (надзвичайної) ситуації може
складати декілька діб, а в деяких випадках –
декілька годин.

Проблема підвищення ефективності, гнучкос"
ті, надійності державного управління в кризових
ситуаціях для різних сфер національної безпеки
є загальною. У стратегії, наприклад, визначено
комплекс стратегічних завдань, спрямованих на
підвищення ефективності державного управлін"
ня в умовах криз, надзвичайного стану та
особливого періоду [1]:

• формування системи стратегічного плану"
вання, створення дієвих механізмів моніторингу
з метою вчасного корегування пріоритетів
політики безпеки;

• розвиток системи стратегічного плануван"
ня, координації та контролю діяльності сектору
безпеки;

• законодавче уточнення завдань і функцій
суб'єктів забезпечення національної безпеки, 
у тому числі в умовах особливого періоду та кри"
зових ситуацій;

• посилення прогностичної функції системи
управління національною безпекою;

• підвищення ефективності моніторингу 
у сфері забезпечення національної безпеки для
своєчасного виявлення існуючих та нових типів
внутрішніх і зовнішніх загроз, розробка дієвих
заходів щодо їх запобігання та нейтралізації;

• інформаційно"аналітична підтримка органів
державної влади в умовах кризових і надзвичай"
них ситуацій та особливого періоду;

• впровадження інформаційно"телекомуні"
каційних мереж в органах державної влади;

• розробка та впровадження загальнодер"
жавної системи визначення й моніторингу
порогових значень показників (індикаторів), що
характеризують рівень захищеності національ"
них інтересів у різних сферах тощо.

Практична реалізація цих положень стратегії
ускладнюється насамперед нечіткістю офіційно
визнаного поняття «кризової ситуації», його
зв'язку з поняттям «надзвичайної ситуації» та
«особливого періоду». Відповідно до причин по"
ходження подій, що можуть зумовити виникнення
надзвичайних ситуацій (НС), розрізняються НС:

техногенного, природного, соціально"політич"
ного та воєнного характеру [10]. Чинним
законодавством визначені такі режими функціо"
нування системи забезпечення національної
безпеки (СЗНБ) та її окремих складових, а також
умови їх застосування: повсякденного функціо"
нування, підвищеної готовності, надзвичайної
ситуації, надзвичайного та воєнного стану. Крім
того, статтею 1 Закону України «Про оборону
України» визначена сутність і часові рамки
«особливого періоду» як періоду функціо"
нування органів державної влади, Збройних сил
України та інших військових формувань, «… який
настає з моменту оголошення рішення про мо"
білізацію (крім цільової) або доведення його до
виконавців стосовно прихованої мобілізації чи 
з моменту введення воєнного стану в Україні,
або в окремих її місцевостях та охоплює час мо"
білізації, воєнний час і частково відбудовний
період після закінчення воєнних дій» [11]. Відпо"
відно до цих надзвичайних ситуацій, спеціаль"
них режимів та періодів функціонування СЗНБ
має здійснюватися стратегічне управління.

Що стосується визначення «кризової ситуа"
ції», то тільки в статті 3 розділу II Закону України
«Про Державну програму авіаційної безпеки
цивільної авіації» вона формулюється «як така,
що склалася внаслідок вчинення протиправних 
і навмисних дій, пов'язаних з посяганням на
нормальну, регулярну і безпечну діяльність ци"
вільної авіації, що спричинили нещасні випадки
з людьми, майнові збитки, акти незаконного
втручання в діяльність цивільної авіації або які
створили реальну загрозу настанню таких на"
слідків» [12]. Це визначення повністю збігається
з більш загальним визначенням класифікатора
для НС техногенного характеру.

Необхідність розробки комплексного меха"
нізму антикризового стратегічного управління
(КМАСУ) у сфері національної безпеки обумов"
лена сукупністю таких факторів:

• комплексним характером ведення сучасної
боротьби, що передбачає паралельне або
послідовне її ведення в декількох сферах
(інформаційній, воєнній, економічній, політичній
та ін.);

• принциповою відсутністю уніфікованих
механізмів антикризового стратегічного управ"
ління для всього спектра загроз (викликів);

• комплексним характером впливу загроз на
різні сфери національної безпеки, взаємозв'яз"
ком загроз та сфер;

• наявністю сильних та слабких сторін у чин"
них механізмів і необхідністю максимального
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використання їх сильних сторін та зменшення
впливу слабких, таких як невизначеність деяких
процедур, інерційність прийняття рішень, не"
достатня гнучкість й обмеженість сфери їх
застосування тощо;

• вимогами системного підходу до розв'я"
зання проблем та забезпечення необхідної
гнучкості механізмів антикризового стратегіч"
ного управління;

• консерватизмом міжнародних правових
механізмів, що виступає суттєвим обмеженням
для розробки нових або корегування чинних
міжнародних механізмів і надає перевагу тим
підходам, що зорієнтовані на максимальне
застосування чинних механізмів;

• особливостями прийняття рішень в умовах
кризової (надзвичайної) ситуації: недостатність
часу, неповнота, неточність та недостовірність
інформації, обмеження на ресурси й здійснення
«маневру» (корегування чинних та розробка но"
вих антикризових механізмів), унікальність і не"
передбачуваність більшості з кризових (надзви"
чайних) ситуацій.

Комплексний механізм повинен базуватися
на ефективній системі інформаційно"аналітич"
ного забезпечення (ІАЗ), що включає: сили та
засоби, бази даних паспортів загроз та кризо"
вих ситуацій (БД ПЗКС), бази даних антикри"
зових та «раціональних» механізмів стратегіч"
ного управління (БД АРМСУ), процедури
стратегічного моніторингу та аналізу, фільтрації
та документування тощо (рисунок).

Збір необхідної стратегічної інформації
здійснюється силами та засобами інформа"
ційно"аналітичного забезпечення безперерв"
но згідно з попередньо визначеною системою
кількісно"якісних критеріїв і показників із за"
стосуванням відкритих та закритих джерел
інформації відповідно до офіційно визна"
ченого регламенту. Регламент, склад, структу"
ра й режими функціонування системи органів
та джерел інформації, сукупність методів її
збору й обробки мають бути адаптивними до
вимог СЗНБ, насамперед до режимів її
стратегічного управління в кризових (над"
звичайних) ситуаціях, а також до умов мирного
часу та сталого функціонування. Так, наприк"
лад, при підвищенні рівня загрози (небезпеки)
має збільшуватися повнота, достовірність,
точність інформації та зменшуватись її дис"
кретність, частка відкритої інформації
порівняно з інформацією з обмеженим до"
ступом про суб'єкт (явище) загрози, деструк"
тивні фактори впливу, змінюватись обмеження

на ресурси, методи збору й склад, структуру,
режими функціонування системи органів та
джерел інформації тощо. Такі зміни можуть
відбуватись одночасно на декількох напрямах
шляхом цілеспрямованого управління систе"
мою інформаційно"аналітичного забезпечення
та (або) в ході її самоорганізації. Основу
системи органів та джерел інформації скла"
дають насамперед розвідувальні органи й ор"
гани державної влади – складові сектору
безпеки.

Структура, особливості, основні проблеми
інформаційно"аналітичного забезпечення стра"
тегічного планування у сфері забезпечення
національної безпеки, загальні підходи щодо їх
вирішення уже були предметом розгляду [13].
Порівняно із цією структурою в комплексне ІАЗ
додатково введено процедури документуван"
ня, формування й актуалізації БД ПЗКС та
БД АРМСУ (рисунок). Документування динаміки
розвитку обстановки спрямоване на підвищен"
ня рівня обґрунтованості прийняття стратегіч"
них рішень. 

Формування бази даних паспортів загроз та
кризових ситуацій, її актуалізація здійснюються
насамперед розвідувальними органами сектору
безпеки згідно з офіційно визначеною класи"
фікацією загроз (викликів) та кризових ситуацій.
У випадку виявлення нових загроз (кризових
ситуацій), зміни характеру традиційних загроз
вони документуються, перетворюються відпо"
відно до визначеної форми паспорта загрози
(кризової ситуації) і надаються до БД ПЗКС для
зберігання, а також на вхід стратегічного аналізу
для їх ідентифікації. Організацію та координацію
дій розвідувальних органів в інтересах комплек"
сного інформаційно"аналітичного забезпечення
здійснює Рада національної безпеки та оборони
України (РНБОУ).

У ході стратегічного аналізу на основі інфор"
мації, що сформована й зберігається в базі
даних паспортів загроз та кризових ситуацій,
РНБОУ, здійснюється ідентифікація загроз (кри"
зових ситуацій). Для найбільш імовірних сцена"
ріїв розвитку обстановки попередньо повинні
бути розроблені відповідні механізми стратегіч"
ного управління СЗНБ із чітким визначенням
переліку завдань та регламентів дій кожної її
складової, сформовані антикризові стратегії,
програми, плани, що забезпечуються необхід"
ними силами та засобами.

Сукупність таких механізмів, інструментів їх реа"
лізації та критеріїв застосування попередньо фор"
мується в процесі «раціонального» стратегічного
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планування, зберігається в базі даних анти"
кризових та «раціональних» механізмів стра"
тегічного управління й при необхідності коре"
гується. Наявність такої сукупності механізмів
антикризового стратегічного управління
дозволяє суттєво зменшити час на прийняття
стратегічних рішень, підвищити ступінь їх об"
ґрунтованості, попередньо готувати необхідні
сили та засоби для дій у кризових ситуаціях
тощо.

Ігор Ансофф розглядає такі механізми
стратегічного управління: управління страте"
гічними можливостями (вибором стратегічних
позицій), що базується на концепції перед"
бачення змін і відповідає «раціональному»
режиму стратегічного управління, управління
на основі ранжування стратегічних задач, 
в умовах стратегічних несподіванок, за слабки"
ми сигналами [14]. 

Останні три різновиди стратегічного управ"
ління є антикризовими. Для кожного із цих
механізмів розроблюються спеціальні антикри"
зові стратегії, програми, плани, конкретна су"
купність яких визначається специфікою органі"
заційної системи.

Так, наприклад, розроблені Міноборони
Стратегічний замисел Збройних сил України,
Стратегічний план застосування Збройних сил
та формуляри бойових завдань з'єднань і вій"
ськових частин [15] є аналогами відомчих анти"
кризових програм та планів сектору безпеки, 
в яких визначені сім сценаріїв розвитку подій 
і, відповідно, сім типових ситуацій застосування
Збройних сил: від найбільш масштабного
(блокування кордону на випадок конфлікту або
оборонна операція) до значно менших за масш"
табом та інтенсивністю (участь в антитерорис"
тичній операції, ліквідації наслідків надзвичай"
них ситуацій тощо). 

Для кожної ситуації визначений оптимальний
комплект сил і засобів, який забезпечує вико"
нання завдань, враховує економічні та мобілі"
заційні можливості держави. Такі антикризові
(надзвичайні) програми та плани мають бути
розроблені як для сектору безпеки в цілому, так
і для кожної з його окремих складових з ураху"
ванням всього спектра загроз у сфері націо"
нальної безпеки й динаміки їх змін, із чітким
визначенням критеріїв їх застосування.

З урахуванням інформації, що зберігається 
у відповідних базах даних, та результатів стра"
тегічного аналізу в Раді національної безпеки та
оборони України безпосередньо або під її керів"
ництвом здійснюється обґрунтування варіантів

комплексного механізму, кожен з яких може
включати зовнішньополітичну та (або) внут"
рішньополітичну й інші складові. Кількість таких
варіантів залежить від багатьох факторів,
основними з яких є психофізіологічні
можливості особи, що приймає рішення (ОПР),
щодо паралельного розгляду декількох
конкуруючих варіантів, ресурсні та часові обме"
ження на їх розробку, обмеження методів, що
застосовуються для обґрунтування альтерна"
тив, тощо. Основним способом формування
альтернатив є відбір антикризових механізмів,
що є найбільш адекватними обстановці й тен"
денціям її розвитку, і синтез на їх основі комп"
лексного механізму. При цьому КМАСУ може
базуватись як на якомусь одному з механізмів
бази даних антикризових та «раціональних» ме"
ханізмів стратегічного управління, так і на 
деякій комбінації з них.

Серед актуальних наукових проблем форму"
вання КМАСУ є обґрунтування необхідної сукуп"
ності механізмів бази даних антикризових та
«раціональних» механізмів стратегічного управ"
ління, розробка системи критеріїв оцінки й ме"
тодів їх відбору для синтезу комплексного
механізму тощо. Однією з організаційних про"
блем є забезпечення необхідної експертної
підтримки процесів стратегічного моніторингу
та аналізу, обґрунтування варіантів комплекс"
ного механізму. Для цього при Раді національної
безпеки та оборони України необхідно створити
Міжвідомчу експертну раду (МЕР), залучивши
до її складу провідних вчених, насамперед з На"
ціональної академії наук України та підпоряд"
кованих РНБОУ наукових установ, і фахівців
сектору безпеки.

На відміну від «раціональних» механізмів
стратегічного управління, що мають високий
ступінь уніфікованості, механізми антикризо"
вого стратегічного управління, як правило, є уні"
кальними й тому для кожного з них повинна бути
сформована своя специфічна сукупність мето"
дів, моделей, методик обґрунтування варіантів
стратегічного управління. У статті наведено
приклад такої сукупності механізмів антикризо"
вого стратегічного управління для формування
комплексного механізму у воєнній сфері з дета"
лізацією його зовнішньополітичної складової
для конкретної гіпотетичної ситуації щодо
розміщенням відповідної системи протиракет"
ної оборони. Аналогічно мають формуватися
комплексні механізми в інших сферах націо"
нальної безпеки, кожній з яких відповідає своя
сукупність зовнішньо" та внутрішньополітичних,
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економічних, інформаційних та інших механізмів
«раціонального» й антикризового стратегічного
управління.

Завжди існує ризик невідповідності попе"
редньо сформованої сукупності механізмів
реальній обстановці, що може не дозволити
синтезувати на їх основі комплексний механізм,
адекватний кризовій ситуації та тенденціям її
розвитку. При виявленні таких ситуацій у Раді
національної безпеки та оборони України, перш
за все, розглядається можливість адаптації
механізмів бази даних антикризових та «раціо"
нальних» механізмів стратегічного управління
до реальних умов шляхом їх корегування. Якщо
деструктивні фактори виникають раптово без
очікуваного прогнозу з масштабними негатив"
ними наслідками, а часових та інших ресурсів
системи забезпечення національної безпеки
для адекватного реагування не вистачає, то
повинні застосовуватися механізми антикризо"
вого стратегічного управління в умовах страте"
гічних несподіванок.

Ці механізми передбачають: створення за"
здалегідь при РНБОУ та Кабінеті Міністрів, інших
складових сектору безпеки мережі груп 
з найбільш досвідчених спеціалістів цього
сектору, які наділені необхідними повноважен"
нями, здійснення необхідного інформаційно"
аналітичного та організаційно"технічного забез"
печення цих груп, визначення регламенту їх
роботи тощо. Основним завданням міжвідомчої
групи при Раді національної безпеки та оборони
України є обґрунтування варіантів стратегічних
рішень для перших керівників держави, насам"
перед для Президента України, на основі яких
він приймає рішення про застосування «раціо"
нального» стратегічного управління або одного
з варіантів комплексного механізму.

Згідно з Конституцією України, до повнова"
жень Верховної Ради належить: визначення
засад внутрішньої та зовнішньої політики; оголо"
шення за поданням Президента стану війни 
й укладення миру; схвалення його рішень про
використання Збройних сил та інших вій"
ськових формувань у разі збройної агресії, про
введення воєнного чи надзвичайного стану 
в Україні або в окремих її місцевостях, про
загальну або часткову мобілізацію тощо.
Виключно законами України визначаються: заса"
ди зовнішніх відносин, зовнішньоекономічної
діяльності, основи національної безпеки, забез"
печення громадського порядку, правові режими
державного кордону, воєнного й надзвичайного
стану, зон надзвичайної екологічної ситуації.

Президент відповідно до Основного закону
України: забезпечує державну незалежність,
національну безпеку держави; представляє її 
в міжнародних відносинах; здійснює керівницт"
во зовнішньополітичною діяльністю; веде пере"
говори та укладає міжнародні договори України;
здійснює керівництво у сферах національної
безпеки та оборони держави; вносить до Пар"
ламенту подання про оголошення стану війни, 
а в разі збройної агресії проти України приймає
рішення про використання Збройних сил та ін"
ших військових формувань; приймає рішення
про загальну або часткову мобілізацію та вве"
дення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях; приймає рішення про введення 
в Україні надзвичайного стану з наступним за�
твердженням цих рішень Верховною Радою
України.

Згідно з Конституцією та законом про Кабінет
Міністрів України, уряд забезпечує: державний
суверенітет й економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої та зовнішньої політики
держави, реалізацію заходів щодо забезпечен"
ня національної безпеки й обороноздатності,
громадського порядку, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, проведення зовнішньо"
економічної діяльності тощо. Таким чином, Кабі"
нет Міністрів забезпечує виконання рішень Пре"
зидента з вищевказаних питань, що схвалені
Верховною Радою. Ініціаторами застосування
механізмів антикризового стратегічного управ"
ління можуть виступати парламент, Президент
та уряд.

У той же час відсутність при Кабінеті Міністрів
спеціальної експертно"дорадчої установи (ЕДУ)
з експертними, консультаційними, прогностич"
ними, інформаційно"аналітичними, науково"
методичними та іншими функціями, спрямо"
ваними на ефективне виконання покладених на
уряд завдань, насамперед в умовах кризових
(надзвичайних) ситуацій, ускладнює його
роботу, не відповідає сучасним тенденціям
конституційного процесу та розвитку Воєнної
організації держави (ВОД). 

Тому, на думку автора, доцільно створити
ЕДУ, підпорядкувавши її безпосередньо
Прем'єр"міністру України (віце"прем'єру, який
відповідає за питання національної безпеки 
в уряді) і чітко визначивши її завдання та функції
в мирний час, в умовах воєнного та надзви"
чайного стану, виникнення кризових (надзви"
чайних) ситуацій, що максимально враховують
специфіку діяльності саме Кабінету Міністрів 
у цих питаннях.
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Основними завданнями експертно"дорадчої
установи повинні бути: 

• здійснення прогнозів розвитку надзви"
чайних та кризових ситуацій за результатами
стратегічного моніторингу й аналізу;

• обґрунтування варіантів забезпечення
прийнятих Президентом та схвалених парла"
ментом рішень; 

• координація розробки антикризових стра"
тегій, програм, планів, оцінка ефективності їх
реалізації; 

• розробка концепції та програми розвитку
Воєнної організації держави, планів з реалізації
Стратегії національної безпеки України;

• формування й актуалізація бази даних
антикризових та «раціональних» механізмів
стратегічного управління; 

• підготовка пропозицій щодо головних
напрямів розвитку та вдосконалення управління
оборонно"промисловим комплексом; 

• обґрунтування систем критеріїв, показ"
ників, класифікаторів і порогів ідентифікації
відповідної кризової ситуації, розробка моделей
її розвитку; 

• впровадження сучасних методів держав"
ного управління, насамперед стратегічного, 
в органи виконавчої влади тощо. Необхідно
створити мережу галузевих та регіональних
експертно"дорадчих установ на базі існуючих
науково"дослідних установ Воєнної організації
держави під загальною координацією ЕДУ Кабі"
нету Міністрів.

Комплексний механізм є об'єднанням 
зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних,
внутрішньополітичних, інформаційних та інших
антикризових механізмів стратегічного управ"
ління, що реалізуються насамперед органами
виконавчої влади сектору безпеки (рисунок).
При цьому особлива роль належить Мініс"
терству закордонних справ у застосуванні саме
зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних
механізмів антикризового стратегічного управ"
ління. На базі МЗС повинна бути створена група
експертів для своєчасного виявлення загроз 
у цих сферах, підготовки пропозицій щодо
застосування, удосконалення чинних механізмів
антикризового стратегічного управління та фор"
мування нових механізмів.

Обов'язковою складовою комплексного
механізму є висвітлення розвитку кризових
(надзвичайних) ситуацій у засобах масової
інформації, основними завданнями яких є об'єк"
тивне й своєчасне інформування громадян
своєї країни та міжнародної спільноти, протидія

спеціальним інформаційним операціям та ве"
денню інформаційної війни проти України, мобі"
лізація психологічних і духовних сил суспільства
на подолання наслідків кризової ситуації.

Висновки. У статті обґрунтовано підхід до
розробки комплексних механізмів антикризо"
вого стратегічного управління у сфері забез"
печення національної безпеки, що формуються
як на основі існуючих міжнародних правових
механізмів, внутрішньополітичних, економічних,
інформаційних та інших антикризових механіз"
мів з урахуванням їх сильних та слабких сторін
(основний підхід до формування комплексного
механізму), так і шляхом корегування й розроб"
ки нових антикризових механізмів залежно від
характеру кризової (надзвичайної) ситуації.
Запропонований підхід, що базується на існую"
чому в державі порядку прийняття політико"
адміністративних рішень стосовно кризових
(надзвичайних) ситуацій, включає також нові
процедури й процеси, що узгоджені із чинними
та сприяють підвищенню ефективності держав"
ної політики й державного управління у сфері
забезпечення національної безпеки.

На прикладі ситуації з імовірним розміщен"
ням систем протиракетної оборони в Польщі та
Чехії розглянуто гіпотетичне застосування одно"
го з варіантів комплексного механізму, а також
розроблені рекомендації СУНБ щодо його прак"
тичного впровадження. 

Так, у комплексний механізм антикризового
стратегічного управління у сфері забезпечення
національної безпеки введені процедури
формування й актуалізації бази даних анти"
кризових та «раціональних» механізмів страте"
гічного управління та бази даних паспортів
загроз та кризових ситуацій, процедури доку"
ментування, висвітлення в засобах масової
інформації, експертно"консультаційного забез"
печення уряду тощо. Основні підходи щодо
формування та реалізації комплексного меха"
нізму на концептуальному рівні є загальними
для різних сфер національної безпеки.

Напрями подальших досліджень. У по"
дальшому передбачається здійснити дослі"
дження щодо розробки способів обґрунтування
сукупності механізмів антикризового стратегіч"
ного управління та критеріїв їх відбору.
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Постановка проблеми.  Жодна держава 
у світі не може розвиватися без урахування 
загальносвітових тенденцій глобалізації, домі"
нування інноваційного шляху розвитку, загост"
рення конкуренції, зміщення акцентів суспіль"
ного розвитку на регіональний рівень, що
безпосередньо впливають на зміни в системі
державного управління та вибір моделей регіо"
нального розвитку. Головний напрям цих змін
спрямовує на подальшу демократизацію
управління, адміністративні реформи структури
виконавчої влади, децентралізацію та декон"
центрацію управлінських повноважень. Такі

глобальні зміни не можуть не позначатися на
діяльності регіональних органів влади. Відповід"
но сучасний етап теорії регіонального управлін"
ня, пов'язаний з визначенням шляхів розвитку
регіонів у новому геополітичному просторі,
зумовлює необхідність вивчення не тільки раніше
недосліджених проблем формування регіональ"
ної автономії, яка є одним із принципів європей"
ського конституційного права, але й розробки
нових концептуальних підходів до їх вирішення
на загальнодержавному рівні з подальшим
застосуванням і конкретизацією на регіональ"
ному рівні.

Аналіз основних досліджень і публікацій.
Загальну теоретико"методологічну базу дослі"
дження проблеми становлять праці М. Доліш"
нього, М. Дністрянського, Л. Зайцевої, Г. Зас"
лавського, Ф. Заставного, В. Керецмана,
А. Круглашова, В. Лісничого, В. Мамонової,
В. Нудельмана, М. Паламарчука, В. Поповкіна,
М. Пістуна, В. Симоненка, О. Топчієва, А. Тру"
байчука, О. Шаблія та ін. Питання визначення
засад державного управління на регіональному
рівні, методів і меж втручання в ту чи іншу сферу
життя регіону проаналізовано в працях Г. Атаман"
чука, З. Варналія, Л. Зайцевої, В. Козбаненка,
В. Мамонової, П. Надолішнього, Н. Нижник,
О. Оболенського, В. Симоненка, Д. Стеченка,
В. Цвєткова та ін.

Слід зазначити, що й поняття «державне
регулювання регіонального розвитку» всебічно
висвітлено вітчизняними науковцями В. Керец"
маном, О. Коротич, Л. Масловською, Н. Ниж"
ник, Т. Уманець. Питання узгодження цілей,
інтересів і ресурсів у системі регіонального
управління розглянуто В. Бабаєвим, В. Баку"
менком, О. Карпенком, В. Керецманом, О. Оль"
шанським, О. Сушинським, С. Саханенком та
іншими фахівцями.

Незважаючи на значний науковий інтерес до
окресленої проблеми, нерозкритим залишилося
питання впливу загальносвітових трансформа"
ційних процесів на формування таких концеп"
туальних положень регіонального управління, як
парадигмальні зміни в організації системи
регіонального управління, практичне розгор"
тання ідеї регіоналізації в Україні, державно"
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управлінський аспект поняття «регіональний
розвиток», формування соціогуманітарних 
та екологічних пріоритетів розвитку тощо. Якщо 
з вищезазначених позицій проаналізувати моно"
графії, захищені дисертації, проведені кому"
нікативні заходи, то можна зробити висновок,
що останнім часом у теорії регіонального управ"
ління формуються три пріоритетні напрями
дослідження, пов'язані з такими загально"
світовими процесами, як гуманітаризація,
екологізація, глобалізація та регіоналізація.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі
аналізу трансформаційних процесів, що відбу"
ваються у світі й Україні, сформулювати основні
концептуальні положення сучасної теорії регіо"
нального управління.

Виклад основного матеріалу. Гуманітари�
зація – один з найпотужніших загальнонаукових
процесів – проявилась у сфері регіональної
політики, а власне, у формуванні соціогумані"
тарних пріоритетів розвитку, що здатні сприяти
стратегічному забезпеченню процесу форму"
вання загальнонаціональної єдності, пом'як"
шенню наявних стереотипів у взаємосприйнятті
Сходу й Заходу, усталенню стабільності в су"
спільстві. Чи не вперше за 15 років незалежності
в щорічному посланні Президента України до
Верховної Ради з'явився розділ, присвячений
питанням гуманітарного виміру регіональної
політики, де йдеться про необхідність забез"
печення цілісності гуманітарного простору,
утвердження насамперед тих цінностей, що
об'єднують українське суспільство [1]. Також
слід зазначити, що і в концептуальних положен"
нях адміністративної реформи чітко відобра"
жена гуманістична спрямованість – її кінцевою
метою є людина, громадянин України.

Варто підкреслити, що в цьому напрямі вже 
є ґрунтовні дослідження як окремих авторів:
І. Кресіна, В. Лупація, О. Майбороди, П. Надо"
лішнього, В. Скуратівського, так і наукових
колективів: Національного інституту стратегіч"
них досліджень, Інституту політичних і етно"
національних досліджень НАН України, Держав"
ного аналітичного центру «Інститут реформ»,
Центру соціальних досліджень «Софія». Окремо
слід відзначити видання Українського незалеж"
ного центру політичних досліджень, де висвіт"
люється коло проблем, що виникають у сучасній
Україні у сфері регіональної політики, зокрема 
в її гуманітарному вимірі [2].

На думку практиків державного управління,
нині ступінь державної керованості суспільними
процесами багато в чому має залежати від

дієвості таких регуляторів, як культура, традиції,
норми моралі, ідеологія, зрілість свідомості,
освіченість, науковість і т. ін. Під впливом цих
регуляторів має змінитися сам характер управ"
лінських відносин [3]. Підкреслюючи цю тезу,
зазначимо, що регіональне управління макси"
мально наближене до потреб людини (через
надання державно"управлінських послуг) і про"
являється у формі державно"управлінських
відносин. Саме ці відносини на регіональному
рівні мають визначальний вплив на формування
своєрідної парадигми діяльності органів вико"
навчої влади, яка обумовлена змістовим діапа"
зоном регіональної політики.

Метою державної політики у сфері регіо"
нальних гуманітарних проблем є збереження
загальнонаціональної єдності, зміцнення між"
регіональних зв'язків, урахування потреб тери"
торіальних громад. Формування соціогумані"
тарних пріоритетів розвитку відбувається 
в умовах одночасної дії інтеграційних і дезінтег"
раційних, доцентрових і відцентрових процесів,
що розгортаються в державі, нації та соціумі. 
У цих умовах актуальним є пошук ефективної
моделі регіонального управління, що потребує
розгляду й аналізу причин та факторів регіо"
нальних відмінностей в Україні й пошуку ефек"
тивних механізмів реінтеграції соціуму. Слід
зазначити, що пошук ефективної моделі реін"
теграції є актуальною проблемою не лише для
України. В умовах глобалізації більшість держав
змушені шукати рецепти для нейтралізації
дезінтеграційних тенденцій.

Сучасні суспільно"політичні й соціально"еко"
номічні трансформаційні процеси відбуваються
в супроводі двох нерозривно пов'язаних між
собою суспільних явищ – глобалізації та регіона�
лізації. Під впливом цих загальносвітових проце"
сів змінюються стратегічні напрями в соціально"
економічній політиці держав, а також свідомість
людей і структура наукових досліджень. Нагаль"
ність таких змін обумовлена тим, що, з одного
боку, посилюються тенденції до глобалізації
економіки на базі розширення діяльності
транснаціональних корпорацій і загострення
екологічних проблем, а з іншого, в усіх регіонах
світу (макро" та мікрорівня) має місце постійний
пошук «національно"державної, етнічно"терито"
ріальної, регіональної самоврядності та само"
достатності» [4, с. 20].

Не вдаючись до аналізу позитивних і негатив"
них рис глобалізації, але враховуючи той факт,
що вона впливає як на характер і функції держа"
ви, так і на організацію системи державного
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управління, зупинимося на питанні глобалізації
демократичного процесу. З метою аналізу
зв'язку між демократією та глобалізацією
важливо розглянути ідею кореляції між демо"
кратією й економічним зростанням, яка запро"
понована ще в 50"х роках ХХ століття Сеймуром
Ліпсетом [5]. Аналізуючи «стрибки» економіч"
ного розвитку в державах з різним політичним
устроєм, учений зробив висновок, що в біль"
шості країн демократія й економіка розвивалися
у взаємодії, зв'язок між ними очевидний,
виходячи хоча б з розподілу частки демократії 
й авторитаризму у світовому валовому продукті.
Видатний філософ Деніел Белл у своєму ін"
терв'ю для журналу «Эксперт Украина» зазна"
чив, що є одна обставина, яка поєднує всі
держави світу – кожна з них на сьогодні прагне
забезпечити економічне зростання: «Економіч"
не зростання – це свого роду нова світова
метафізична релігія» [6]. Економічне зростання
залежить від ступеня розвитку класу інтелектуа"
лів. В. Кулагін, аналізуючи нову якість сучасного
етапу глобалізації, підкреслює, що прогрес
постіндустріальної економіки на основі інтелек"
ту людини потребує відповідного політичного
й морального середовища, яке демократія (при

всіх її недоліках) забезпечує краще ніж
автократія [7].

Вплив глобалізації на Україну та її майбутнє
вимагає впровадження демократичних форм
управління, що потребує принципових змін 
у підходах до механізму організації державного
управління. На думку В. Мартиненка, процес
демократизації державного управління подібно
процесу його об'єктивізації веде суспільство
шляхом ретрансформації історично й суб'єктив"
но сформованої системи державного управління,
тобто суб'єкт"об'єктної державно"управлінської
системи «держава"суспільство» у природно
(об'єктивно) зумовлену суб'єкт"суб'єктну соціа"
льно"управлінську систему «суспільство"дер"
жава» [8].

Одночасно з процесом глобалізації зростає
значення регіонів як наднаціонального, так і суб"
національного рівня. Причинами нової диспози"
ції регіонів у глобальному конкурентному
середовищі є: посилення інноваційної складової
суспільного відтворення капіталу на регіо"
нальному рівні, стрімке зростання кластерів 
і технопарків, посилення синергетичного ефекту
регіональної інтеграції та перехід багатьох
функцій управління від держави до регіонів.

Розвиток усіх провідних країн світу супрово"
джується процесом децентралізації в прийнятті
рішень та розширенням прав регіонів. Академік
М. Чумаченко, посилаючись на досвід інших
країн, зазначає про «появу п'ятої, окрім
традиційних чотирьох, влади – влади регіонів»
[9, с. 6]. Він також звертає увагу на таку світову
тенденцію: з розвитком суспільства підвищується
ступінь децентралізації управління економікою.
Цей процес Е. Томпсон називає регіоналіза"
цією, а спосіб, за допомогою якого «політичні
партії та інші організації сприяють ідеї специфіч"
ності регіону», – регіоналізмом [10, с. 96]*. Слід
зазначити, що: по"перше, регіоналізація за своїм
поширенням і наслідками впливу на процеси
соціально"економічного розвитку має глобаль"
ний характер, вона відбувається як на міждер"
жавному рівні, так і всередині держав; по"друге,
регіоналізація як процес універсальний інтер"
претується завжди в контексті системних змін;
по"третє, інформаційний ракурс процесу регіо"
налізації проявляється в сучасній концепції
«сітьової держави» [12].

Регіоналізація – це процес посилення регіо"
нальної влади й регіонального рівня управління.
Практичне розгортання ідеї регіоналізації зале"
жить як мінімум від двох рівнів дії. Перший
рівень пов'язаний з пошуком шляхів вирішення
«ресурсної залежності», другий – із принципо"
вим вирішенням питання організації регіональ"
ного управління «поверх» діючої системи
державного управління. Якщо другий рівень
відображає зміст основної тенденції в розвитку
управлінської парадигми, яка полягає в децент"
ралізації управління, переміщенні владних
повноважень від державно"управлінської моделі
до самоврядно"громадської, то перший рівень
вимагає формування нової ресурсно"екологічної
парадигми регіонального управління.

Будь"яка країна вже не може ігнорувати такі
об'єктивні чинники, як вичерпаність багатьох
видів ресурсів, екологічна стійкість і місткість
природного середовища, екологічні наслідки
життєдіяльності суспільства. Радикальні зміни
екологічного стану в нашій країні та навколиш"
ньому природному середовищі в умовах пост"
індустріального розвитку сучасного суспільства
покликали до життя нові напрями поглиблено"
го дослідження об'єктивних закономірностей,
зумовили необхідність по"іншому подиви"
тися на проблеми взаємодії суспільства та
природи.

* Більш детально питання регіоналізації розглянуто автором у публікації [11].
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Екологізація – це головний напрям вирішення
проблеми захисту довкілля від згубного антро"
погенного впливу. Більшість учених трактують
поняття загальної екологізації як процес нев"
пинного й послідовного впровадження систем
технологічних, управлінських та інших рішень,
що дозволяють підвищувати ефективність вико"
ристання природних ресурсів й умов нарівні 
з покращенням чи хоча б збереженням якості
природного середовища на локальному, регіо"
нальному, національному та глобальному рівнях
[13]. Екологізація необхідна, тому що розвиток
суспільства відбувається в умовах надзвичайної
нестійкості.

Найбільшу зацікавленість з точки зору еколо"
гізації як частини цілісної системи соціально"
економічного управління викликає концепція
сталого розвитку, в якій екологічні й соціально"
економічні прагнення в перспективі поєднуються.
Стратегія розвитку повинна пов'язуватися зі
стратегією збереження довкілля, оскільки при
відсутності системи обмежень жорсткий тиск
ринкових сил призводить до експлуатації, зне"
ваги суспільними потребами, деградації навко"
лишнього середовища й швидкого виснаження
природних ресурсів.

Найбільш суттєві проблеми в житті людей
пов'язані з певною територією. Тому на першо"
му місці в системі еколого"економічних інтере"
сів знаходяться регіональні проблеми. Проте
цілі, функції, інтереси складових регіональної
суперсистеми «природа"населення"госпо"
дарство», як відомо, не збігаються, що викликає
гострі протиріччя. Серед них помітне місце
посідають протиріччя між галузями й терито"
рією, між рівнем розвитку продуктивних сил 
і конкретних виробничих відносин, між рівнем
розвитку виробництва й зростаючих потреб
населення, між співвідношенням економічної,
соціальної сфер і структурою споживання, між
містом та селом, протиріччя, пов'язані із вве"
денням ринкових механізмів регулювання
економіки [14], а також міжрегіональні проти"
річчя через транскордонні перенесення забруд"
нюючих речовин.

У зв'язку з вищезазначеним актуальним є вияв"
лення таких взаємовідносин між складовими
регіональної соціально"еколого"економічної си"
стеми (суспільства, представленого економі"
кою, технологією та природою), що призводять
до збалансованого регіонального розвитку.

Отже, короткий огляд проблемних питань, що
не вичерпують усієї специфіки змін регіональ"
ного управління під впливом загальносвітових

процесів, показує необхідність розробки нових
концептуальних підходів до формування
сучасної парадигми регіонального управління.
Враховуючи те, що кінцевою метою регіональ"
ного управління є забезпечення збалансованого
регіонального розвитку та подолання диспро"
порцій у соціально"економічному житті регіонів,
коректне визначення поняття «регіональний
розвиток» набуває концептуального значення.

Дослідження регіонального розвитку має три
взаємозалежних об'єктивних напрями: 1) дослі"
дження внутрішніх кількісних та якісних змін 
в елементах регіональної системи, її структурі 
й функціях; 2) дослідження зовнішніх змін як
результат взаємодії регіональної системи із су"
спільними явищами; 3) розвиток регіональної
системи розглядається як об'єкт і результат, як
предмет і ціль управлінської діяльності. Відтак,
поняття «регіональний розвиток» можна роз"
крити, з одного боку, за допомогою висвітлення
різних аспектів, власне, даного процесу, а з ін"
шого – на основі аналізу трансформації внутріш"
ніх і зовнішніх зв'язків регіональної системи.

Регіональний розвиток як процес, у резуль"
таті якого відбувається «послідовна зміна етапів
або явищ, перехід від одного якісного стану до
іншого – вищого» [15, с. 997], є одночасно
об'єктивним процесом, який відбувається внас"
лідок історичних, географічних та інших чинни"
ків, і суб'єктивним процесом, опосередкованим
правильно підібраними державними регулятив"
ними й управлінськими діями.

Як зазначає В. Мамонова, у процесі регіона"
льного розвитку крім трансформації соціально"
економічних й екологічних процесів відбуваються
зміни просторового, суспільного та політичного
характеру, пов'язані з децентралізацією дер"
жавного управління та демократизацією життя
територіальної спільноти [16]. Відповідно,
регіональний розвиток доцільно розглядати як
процес, як об'єкт державно"управлінського
впливу, як систему суб'єкт"суб'єктних відносин,
що виникають усередині складної політико"
еколого"соціально"економічної системи.

Динаміку регіонального розвитку визначають
три основних параметри: 1) потреба в ресурсах
та величина їх споживання; 2) обмеженість
ресурсів і безмежність розширення потреби 
в них; 3) активність акторів регіонального
розвитку (суб'єктів господарювання, політичних
партій, громадських організацій) та ефектив"
ність системи регіонального управління. Від
рівня ресурсного забезпечення території зале"
жить досягнення основних цілей регіонального
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розвитку: вдосконалення економічної структури
й інтенсифікація економіки, підвищення рівня
життя населення, раціональне використання
природних ресурсів й охорона навколишнього
середовища. Відповідність ресурсів
визначеним цілям розвитку виступає головним
критерієм ефективності системи регіонального
управління.

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладе"
не, визначимо наступні концептуальні положен"
ня розвитку теорії регіонального управління.

1. Вплив процесів глобалізації, регіоналізації,
гуманізації й екологізації на демократизацію
суспільного життя та децентралізацію держав"
ного управління зумовлює необхідність гума"
нізації управлінської діяльності й формування
нової парадигми регіонального управління, яка:
по"перше, повинна будуватися на пізнанні та
сприйнятті управлінської діяльності не як ко"
мандно"розпорядчої системи, а як системи на"
дання управлінських послуг; по"друге, «ресурсна
залежність» регіональної влади й регіонального
рівня управління вимагає обов'язкового враху"
вання взаємозв'язку між різними видами ресур"
сів та адекватної субординації цілей і ресурсів
на різних ієрархічних рівнях; по"третє, зміну
парадигми регіонального управління слід пов'я"
зувати зі зміною умов функціонування й розвит"
ку регіональних систем з урахуванням впливу
сучасних трансформаційних процесів.

2. Становлення регіонального управління як
наукового напряму та учбової дисципліни пот"
ребує осмислення й уточнення її предметної
області, що на даний час можливе двома взаємо"
пов'язаними шляхами: 1) більш чітким і змістов"
ним визначенням об'єкта регіонального управ"
ління; 2) очним і глибоким визначенням, власне,
державно"управлінських аспектів дослідження.

3. Дієвість механізмів регіонального управ"
ління безпосередньо залежить від чіткого
визначення: по"перше, яка модель регіональної
системи на сьогодні є найадекватнішою сучас"
ним загальносвітовим процесам, соціально"
економічним умовам держави та цілям держав"
ної регіональної політики; по"друге, які саме
механізми мають забезпечувати перехід до об"
раної моделі регіонального розвитку; по"третє,
на якій парадигмі державно"управлінських сис"
тем Україна будує своє майбутнє.
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Постановка проблеми. Однією з головних
функцій держави є забезпечення належних умов
і стандартів життя. Основним показником її
спроможності виконувати таку функцію висту"
пає якість надання соціальних послуг тим, хто їх
потребує. Набуваючи нових форм, соціальна
робота потребує й нових шляхів забезпечення її
ефективності. На нашу думку, до найважливіших
з них варто віднести залучення до роботи у сфе"
рі соціального захисту населення неприбут"
кових недержавних організацій (НДО). Про

визнання державою суспільної ролі недержав"
ного сектору свідчить прийняття Закону України
«Про соціальні послуги» [1]. Вагомого значення
при цьому набуває розробленість методів
вирішення фінансових питань, збільшення обся"
гів і можливостей надання соціальних послуг
недержавними установами з використанням
там, де це доречно, європейського досвіду.
Загалом же активна участь НДО може здійсню"
ватися лише в разі створення відповідної зако"
нодавчої і юридичної бази.

Партнерські відносини органів влади та НДО
допомагають поєднати переваги кожної зі сто"
рін і на цій основі вирішувати спільні завдання,
спрямовані на соціальну підтримку людей, що
надзвичайно важливо за сучасних умов. Усе це
дає підстави вважати, що дослідження в напрямі
розроблення й упровадження механізмів соці"
альної взаємодії органів державної виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та
неприбуткових НДО у практику державного
управління є актуальним і необхідним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання забезпечення ефективного надання
соціальних послуг шляхом залучення до цієї ро"
боти неприбуткових НДО, що опинилось у цент"
рі нашої уваги, досліджувалася О. Бердановою
[2], А. Бойко [3], О. Вінніковим [4], Е. Джири"
ковою [5], Р. Крапличем [6] та ін. Увага вчених 
й аналітиків приділялася питанням здійснення
та вдосконалення соціальної політики в Україні,
поглибленню адресного спрямування соціаль"
ної допомоги, формуванню інституту соціально"
го партнерства та європейському досвіду де"
централізації системи соціальних послуг.

Незважаючи на значну кількість напрацювань
у сфері механізмів соціальної взаємодії, зали"
шається невирішеним ряд теоретичних і прак"
тичних завдань співпраці органів влади й НДО,
потребують розв'язання проблеми вдоско"
налення законодавчого поля.

Завданнями даного дослідження є обґрун"
тування ролі й місця неприбуткових НДО в на"
данні соціальних послуг, а також визначення
основних шляхів ефективної співпраці влади 
й НДО щодо реформування системи соціаль"
ного захисту в Україні.

МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ
І НЕПРИБУТКОВИХ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

НАТАЛІЯ ТИМЧИШЕНА,
аспірантка Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління 

при Президентові України,
начальник відділу спільної комунальної власності

територіальних громад району виконавчого апарату
Крижопільської районної ради Вінницької області
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Виклад основного матеріалу. Економічні 
й соціальні перетворення, що останнім часом
здійснюються в Україні, привели до значного
переосмислення сутності та ролі багатьох су"
спільних явищ й інституцій. Так, значна увага
нині приділяється визначенню головної місії 
й основних завдань місцевого самоврядуван"
ня, його виконавчих органів, механізмів орга"
нізації їх діяльності. У цьому комплексі одне 
з найважливіших завдань місцевої влади, на
нашу думку, полягає в забезпеченні посту"
пової переорієнтації роботи з виконання суто
управлінських, контрольних і розподільних
функцій на організацію ефективної системи
надання послуг населенню. За такого підходу
діяльність владних структур спрямовується,
передусім, на вивчення й задоволення основ"
них потреб населення, на організацію конст"
руктивного діалогу та співпраці з усіма секто"
рами територіальної громади, у тому числі 
з неприбутковими НДО.

Як невід'ємна складова громадянського су"
спільства недержавні установи надають послуги
соціально незахищеним верствам населення,
з'ясовують їхні потреби, представляють ці по"
треби владі, реагують на них [7]. Зазвичай НДО
не мають громіздкого бюрократичного апарату,
притаманного державним органам та урядовим
організаціям. Перевагою цього є можливість на"
давати соціальні послуги за рахунок відносно не"
великого бюджету, що важливо для державних
партнерів, які забезпечують фінансування.
Відсутність занадто складної бюрократичної
структури сприяє гнучкості й адаптації до мінли"
вих обставин, наприклад: виникнення нових
потреб або нових уразливих груп, установлення
зв'язків з іншими партнерами. Гнучкість ство"
рює умови для використання інноваційних
підходів у роботі, що надзвичайно актуально 
в період соціальних реформ. Нові моделі роботи
часто створюються й випробуються недержав"
ними установами й лише потім використову"
ються державними організаціями [8].

Досвід розвинутих країн свідчить, що місцеві
органи влади та громадські організації здатні
значно доповнювати одні одних у вирішенні со"
ціальних проблем населення. Громадські орга"
нізації проводять моніторинг соціальних потреб
і проблем населення, а отже, часто першими на
них реагують, виступаючи партнерами своїх
клієнтів. Вони стають неформальним каналом
вираження громадських потреб [3].

Для більшості розвинутих країн характерна
відсутність державної монополії в соціальній

сфері. Робота НДО щодо надання соціальних
послуг визначається як суспільно корисна й ви"
користовується державою, звичайно ж, на плат"
ній основі. Уряди країн Європи стоять перед
загальною проблемою ставлення до найбільш
вразливих своїх громадян [5]. Загальний бюд"
жет НДО в таких європейських країнах, як Німеч"
чина, Франція, Італія, Угорщина чи Велика Бри"
танія, становить 3,5 % валового внутрішнього
продукту – стільки ж, як частка сільського госпо"
дарства, або навіть більше. При цьому в країнах
ЄС кожен восьмий працівник зайнятий у недер"
жавному секторі, що у випадку структурного
безробіття стає одним з головних «робото"
давців» [3].

Серед НДО Німеччини домінують шість вели"
ких об'єднань безкоштовного соціального за"
безпечення. Ці НДО утворені за релігійним 
чи класовим принципом або просто соціальними
інтересами. Разом вони складають дві третини
неприбуткового сектору, на них припадає май"
же 60 % усіх його операційних витрат.

Іще 1967 року в Конституції Німеччини щодо
соціального забезпечення задекларовано так
званий принцип взаємного доповнення. Головні
тези даного принципу такі:

• державна влада несе відповідальність за
підтримку окремих осіб, зокрема матеріальну,
планування соціальних послуг і створення від"
повідних інститутів;

• неприбуткові організації, які працюють 
у сфері соціальної допомоги, мають право брати
участь у плануванні соціальних послуг;

• державні органи як адміністратори подат"
кових надходжень зобов'язані фінансувати уста"
нови, соціально орієнтовані організації та ініціа"
тиви, що визнані необхідними під час процесу
планування;

• неприбуткові соціальні організації зобов'я"
зані робити внески у проект (як правило, не
більше ніж 20 %) [2].

Недержавними організаціями у сфері охоро"
ни здоров'я надається 34 % послуг, а у сфері со"
ціальних послуг цей показник ще більший – 61 %
[9]. Багато в чому така ситуація є наслідком
принципу взаємного доповнення, що зобов'язує
державні органи в разі потреби звертатися до
неприбуткових організацій; адже даний прин"
цип є найбільш дієвим саме в цих сферах.

Одна з головних громадських спілок у Нижній
Саксонії об'єднує 621 соціально орієнтовану ор"
ганізацію із загальною чисельністю членів близь"
ко 600 тис. У Німеччині понад 90 % соціальних
послуг надається недержавними установами,
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які звільняються від податків. Раніше в країні
було багато інтернатів з великою чисельністю
мешканців. Нині для кожного інваліда ство"
рюється індивідуальний бюджет, і ним опікую"
ться місцеві організації. Діє й спеціальний закон
з надання соціальної допомоги інвалідам (в ос"
новному всі проблеми вирішуються на рівні
федеральних земель). Місцеві громади несуть
відповідальність за фінансування соціальних
послуг. Усі інваліди отримують послуги одного
стандарту, при цьому особлива увага звер"
тається на якість. Щорічно в Німеччині кількість
інвалідів зростає на 3 % [10]. І конкуренція між
НДО за право надання соціальних послуг досить
суттєва.

У Великій Британії з державного сектору
надходить майже 40 % усіх доходів неприбутко"
вих організацій. Цікавою є ситуація у сфері
вищої освіти: держава надає навчальним закла"
дам фінансову підтримку з метою забезпечення
громадянам більшого доступу до освіти, але уні"
верситети функціонують як приватні неприбут"
кові установи. Схожа ситуація має місце й у сфе"
рі соціальних послуг.

Недержавні установи Сполученого Королівст"
ва зберігають традиційно високий рівень
приватної благодійної підтримки. Загалом вона
становить 12 % загальних надходжень, а в таких
сферах, як охорона здоров'я, соціальні послуги
й охорона навколишнього середовища, колива"
ється між 25 і 40 % [9].

Залишається невизначеним правовий статус
НДО в Італії. Сьогодні в них працює 400 тис.
осіб, а операційні витрати становлять 22 млрд
дол США (2 % ВВП) [9].

Світовий банк як міжнародна фінансова уста"
нова в напрямку організації роботи з НДО пра"
цює ще з 1970 року. Впродовж 1973–1988 років
він спрямовував тільки 6 % усіх своїх інвестицій
для підтримки НДО, а вже 1993 року – 40 %,
1994 – 50 % [9]. Недержавні установи можуть
одержувати підтримку Світового банку на роз"
виток суспільно корисних проектів, у яких чітко
відображені соціальні послуги, їх якісний і про"
фесійний рівень, а кінцевою метою є подолання
бідності, тобто допомога надається на підви"
щення якості послуг в охороні здоров'я, системі
соціального захисту, освіти, культури, а також 
у разі тимчасового працевлаштування. Надава"
ний транш не перевищує 200 тис. дол США [9].
Існує також система малих грантів, але всі вони
надаються за умови, що діяльність недержавних
організацій пов'язана з державними й підтри"
мується суспільством.

Отже, НДО легше адаптуватися до суспільних
потреб, які постійно змінюються, і бути проміж"
ною ланкою між населенням у цілому та держав"
ними установами. Їм простіше впроваджувати
інновації у сфері надання соціальних послуг, але
вони потребують фінансової допомоги, що мо"
же надходити з різних джерел, зокрема від при"
ватного сектору чи іноземних донорів.

Недержавні організації в Україні є важливим
чинником суспільного життя. Їх діяльність і роз"
виток регулюються Конституцією України і зако"
нами «Про об'єднання громадян», «Про благо"
дійництво та благодійні організації», «Про про"
фесійних творчих працівників та творчі спілки»,
«Про молодіжні та дитячі громадські організації»
[11–15]. Процес формування НДО відбувається
поки що швидше в кількісному, аніж в якісному
напрямі. 

У нашій державі зареєстровано близько
40 тис. громадських організацій, але реально
працюючих значно менше. Майже 900 з них зо"
середжують свою діяльність на роботі з інва"
лідами, 1200 – з ветеранами (людьми похилого
віку), 300 – з жіноцтвом, біля 200 – з молоддю
тощо [9]. Кількісний аналіз за територіальною
приналежністю НДО свідчить, що найбільше їх
сьогодні налічується в м. Києві, Дніпропетров"
ській, Львівській і Донецькій областях. За
походженням НДО дуже різні. Усі вони, звичай"
но, неприбуткові, працюють на засадах благо"
дійності. Як правило, їх об'єднують загальні біда
та проблеми.

У системи соціального захисту є давні парт"
нерські стосунки з НДО, які допомагають вико"
нувати функції соціального захисту населення.
Це в першу чергу Товариство Червоного Хреста
України, його міські й районні відділення, Союз
організацій інвалідів України, Українське това"
риство сліпих, Українське товариство глухих,
київська Міська громадська організація допомо"
ги та сприяння дітям – інвалідам з дитинства
«Церебрал». Їх діяльність спрямована на про"
ведення активної соціальної політики щодо
людей з фізичними вадами через створення для
них умов реабілітації та адаптації до життя 
в суспільстві й надання їм матеріальної підтрим"
ки, створення безперешкодного середовища,
забезпечення технічними засобами реабілітації.
Тільки для працевлаштування глухих, їх соціаль"
ного й культурного обслуговування у складі
Українського товариства глухих створені та пра"
цюють: 40 навчально"виробничих підприємств,
навчально"відновлювальний центр, 40 будинків
культури та їх філій.
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Держава взяла на себе повністю утримання
одиноких і хворих людей в установах типу
інтернатів – у 278 будинках"інтернатах мешкають
48 тис. одиноких громадян. Утримання однієї
особи в такій установі коштує для держави в се"
редньому 330–350 грн на місяць. З 1983 року діє
система обслуговування вдома, створено 644 те"
риторіальних центри, 130 відділень соціальної
допомоги, де щоденно надають 40 видів послуг
одиноким непрацездатним громадянам [9].

Окрім вияву громадської ініціативи, що дуже
важливо, ці неурядові організації забезпечують
робочими місцями певні контингенти людей,
надають соціально необхідні послуги багато"
дітним, малозабезпеченим, іншим соціально
незахищеним категоріям громадян, зменшуючи
таким чином навантаження на державний бюд"
жет. Саме тому через ці організації бізнесові
структури й міжнародні донори більш охоче
надають кошти на здійснення в Україні соціаль"
но важливих проектів.

Фінансування діяльності громадських органі"
зацій в Україні, як і в інших цивілізованих
країнах, базується на двох взаємодоповнюваль"
них підходах [4]:

1) різних формах і методах прямого фінансу"
вання робіт з виконання суспільно значущих про"
грам (державні гранти, довготривалі субсидії,
оплата робіт і послуг за контрактами або догово"
рами, цільове фінансування за заявками та ін.);

2) розгалуженій системі прямих і непрямих по"
даткових пільг, що надаються громадським ор"
ганізаціям, а також фізичним та юридичним осо"
бам, які здійснюють грошову й матеріальну
допомогу громадським і благодійним організа"
ціям (пільги при сплаті податків на прибуток, на
власність; пільгові кредити, гарантії при наданні
кредитів тощо; для фізичних осіб зменшення
сукупного дохду при оподаткуванні на суми, пе"
редані в благодійні фонди).

За статистикою [9], в Україні більш як 600 тис.
одиноких громадян, а обслуговується тільки
50 тис. Соціальні опитування показують, що в ді"
яльності НДО бере участь лише 5 % населення
[6]. Люди, які об'єднались у громадські органі"
зації, працюють на добровільній безоплатній
основі. Основна причина низької активності гро"
мадян України – нерозуміння ролі та значення
НДО в розвитку громадянського суспільства. Інші
причини пасивності – відсутність у людей досвіду,
бажання й часу; необхідність виживання у кри"
зових економічних умовах; негативний ефект
псевдодобровільної участі у громадських орга"
нізаціях, який залишився ще з радянських часів,

а також недовіра до громадських організацій та
їх спроможності вирішувати соціальні проблеми
людей.

Завдання органів влади – розширювати
мережу обслуговування одиноких громадян,
співпрацюючи з НДО, які можуть надавати соці"
альні послуги. Розвиток взаємної довіри є важ"
ливим чинником майбутнього залучення недер"
жавних установ до надання соціальних послуг.
Консультації між органами влади та НДО можуть
включати неформальні переговори й активну
участь населення у прийнятті рішень на місце"
вому рівні.

Більш розвинутого й комплексного партнер"
ства органів державної влади та представників
приватного сектору (таке партнерство може
включати пряме фінансування, матеріальну
допомогу, спільне надання соціальних послуг)
дає змогу досягти співпраця на контрактній
основі. Коли держава делегує права (і обов'яз"
ки) щодо реалізації певних видів діяльності 
в соціальній сфері (які належать до функцій
держави), доцільним є соціальний контракт. Для
швидкого і якісного надання соціальних послуг
населенню НДО мають значний потенціал ефек"
тивного співробітництва з державними органа"
ми шляхом розподілу завдань і забезпечення
взаємної доповнюваності.

Державний і приватний сектори можуть спів"
працювати як на центральному, так і на місце"
вому рівні. Обидва види партнерства мають
певні переваги й потенціал для розвитку. Надан"
ня соціальних послуг на засадах партнерства на
місцевому рівні є особливо важливим, оскільки
передбачає краще розуміння потреб і проблем
місцевої громади та шляхів їх вирішення.

Таким чином, в Україні починає виникати су"
купність механізмів соціальної взаємодії органів
влади й НДО при вирішенні соціально значущих
завдань, а саме: соціальний контракт; соціальне
замовлення; соціальне обслуговування; дер"
жавне соціальне спонсорство; стимулювання
соціальної активності прямим фінансуванням;
соціальне заохочення недержавних спонсорів.

Водночас існує ряд проблем діяльності НДО 
з надання соціальних послуг у сфері соціального
захисту, зокрема:

• соціальні послуги малозахищеним верст"
вам населення надаються громадськими
організаціями в основному на благодійних
засадах, пряма оплата послуг неможлива;

• існує державна монополія на виконання со"
ціальних послуг у системі соціального захисту на"
селення в Україні; державні соціальні структури 
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з 1983 року організовані в чітку систему зі спеці"
ально підготовленими кадрами й напрацьо"
ваною практикою надання послуг, до якої закрі"
пилася довіра населення;

• у державі немає механізму, що визначає
суспільно корисні організації, з якими б держава
сміливо підтримувала партнерські стосунки
через укладання угоди про виконання соціаль"
ного замовлення;

• існує недовіра та стриманість з боку держа"
ви до діяльності НДО з різних причин – через
недостатність офіційної інформації, низький
професійний рівень працівників НДО, брак
самодисципліни й порядку в недержавних уста"
новах тощо;

• відсутній державний механізм регулювання
виконання соціальних послуг недержавними
установами (цей механізм може бути перед"
бачений в актах чинного законодавства щодо
діяльності неприбуткових організацій);

• стримуючим фактором у розвитку надання
соціальних послуг є відсутність медичного
страхування в Україні (сьогодні не людина є за"
мовником соціальної послуги, а держава);

• не здійснюється незалежна експертна оцін"
ка виконання соціальних послуг як державними,
так і недержавними організаціями;

• у Бюджетному кодексі України не перед"
бачено відповідних положень щодо можливості
фінансування соціальних послуг, які надаються
громадськими організаціями, їх закладами й ус"
тановами;

• не затверджено всіх нормативно"правових
актів, що мають визначати порядок ліцензу"
вання недержавних суб'єктів, які бажають нада"
вати соціальні послуги.

Для того щоб НДО могли активно надавати
соціальні послуги, на нашу думку, необхідно:

1) прискорити ухвалення нормативно"право"
вих актів, де буде передбачено державний ме"
ханізм регулювання виконання соціальних по"
слуг НДО;

2) уже сьогодні НДО доцільно брати на себе
надання тих послуг, які не виконуються держав"
ними службами – догляд за тяжкохворими,
транспортні послуги для інвалідів, догляд за
онкологічними хворими, хворими на СНІД та ін.;

3) організувати систему навчання для праців"
ників НДО, які надають (чи в майбутньому
надаватимуть) соціальні послуги;

4) створити державну базу даних НДО,
передбачивши в ній повну інформацію про їх
діяльність.

Висновки. Запровадження партнерських
відносин державних органів саме з громад"
ськими організаціями вказує на рівень розвитку
демократії та активність населення в суспіль"
ному житті. Крім того, необхідно зазначити, що
місцеві органи влади та громадські організації
значно доповнюють одні одних у вирішенні
соціальних проблем населення. Деякі обмежен"
ня, що існують для однієї сторони, можуть бути
компенсовані перевагами іншої.

Одним із шляхів розбудови громадянського
суспільства в Україні є підвищення рівня розвит"
ку соціально орієнтованих НДО як вирішального
фактора активної участі громадськості в управ"
лінні державою в соціальній сфері та як установ,
що надають соціальні послуги.

Запровадження соціальної взаємодії повинно
ґрунтуватися на таких основних засадах, як:
злагоджена і зрозуміла система правових норм 
і регуляторів, що забезпечують взаємодію; від"
криті й контрольовані процедури розроблення 
й реалізації програм соціальних реформ; різно"
манітні форми і способи фінансування взаємодії
з різних джерел на базі відкритих конкурсів;
фіксовані та зрозумілі правила оцінки й контро"
лю виконання спільних заходів. Місцеві органи
влади спільно з громадськими організаціями
повинні встановлювати нормативно врегульо"
вані, прозорі правила взаємодії, обов'язкові для
всіх, у тому числі для самої влади.

Залучення НДО в процес надання соціальних
послуг наближає ці послуги до реальних потреб
громадян, що є надзвичайно позитивним досяг"
ненням і відповідає сучасним європейським
тенденціям, а саме – принципу партнерства.
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Тероризм – глобальна проблема сучасності.
Таке твердження досить часто зустрічається 
у засобах масової інформації, а цифрові показ"
ники можуть взагалі сповнити жахом, якщо їх
брати до уваги. Однак, не применшуючи гостро"
ти проблеми й суспільної небезпеки тероризму,
все"таки варто зауважити, що його масштаби 
в якійсь мірі настільки утрирувані, а межі його
настільки розмиті, що мимоволі створюється
враження про неможливість боротьби з цим
явищем. Для такого перебільшення, мабуть, 
є підстави.

Об'єктивно тероризм являє собою складне,
багатомірне явище, що різними засобами зазі"
хає на блага, які охороняються законами, су"
спільні відносини. Це, природно, викликає

труднощі у виробленні його загального поняття
й відмінних ознак. «Тероризм, – відзначають
В. О. Глушков, В. В. Крутов і В. Ф. Антипенко –
явище досить складне, динамічне і багатопла"
нове. Крім правових він торкається цілого ряду
інших проблем – психологічних, історичних,
технологічних і т. п. Не випадково міжнародному
співтовариству так і не вдалося виробити
загальноприйняте юридичне визначення теро"
ризму, хоч суттєве поняття цього феномену для
всіх зрозуміло. І це не дивно, адже тероризму
присутнє і протизаконне насильство, як прави"
ло, із застосуванням зброї, і прагнення залякати
широкі верстви населення, і безвинні жертви,
стосовно терористичних актів, що виходять за
рамки державних кордонів, присутній і міжна"
родний елемент». 

У Законі України «Про боротьбу з терориз"
мом» [1] дано визначення поняття тероризму як –
суспільно небезпечної діяльності, яка полягає 
у свідомому, цілеспрямованому застосуванні
насильства шляхом захоплення заручників,
підпалів, убивств, тортур, залякування населення
та органів влади або вчинення інших посягань на
життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або
погрози вчинення злочинних дій з метою
досягнення злочинних цілей, а терористичний
акт як – злочинне діяння у формі застосування
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, 
відповідальність за які передбачена стат"
тею 258 Кримінального кодексу України. 

На жаль, законодавець не регламентував 
у цьому законі порядок та процедуру ведення
переговорів з терористами. Можливо, це стало"
ся тому, що такий вид злочину, як захоплення
терористами заручників, порівняно новий для
України. Проте, на нашу думку, потрібно широко
проаналізувати зарубіжний досвід звільнення
заручників та відпрацювати свою ефективну
психологічно обґрунтовану методику ведення
переговорів із терористами, та систему під"
готовки спеціалістів з цього питання.

Незважаючи на те, що переговори з особами,
які захопили заручників, велися і у стародав"
ньому та середньому віках в Єгипті, Греції,
Римській імперії, Китаї і т. п. [2], західні дослід"
ники визначили сучасну точку відліку наукового
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інтересу до цієї проблеми з літніх Олімпійських
ігор 1972 року в Мюнхені [2; 3]. Там 5 вересня
відбулася подія, що вразила людей планети.
Порушивши заповідь миру, в дні Олімпійських
ігор, бойовики"терористи захопили в олімпій"
ському селищі дев'ять заручників, вимагаючи
вильоту в одну із країн Близького Сходу.
Співробітники поліції та спецслужби «Моссад»
під час переговорів заявили, що умови терорис"
тів прийняті. Але в аеропорту їх чекали снай"
пери. Результат – загинули всі заручники, вбито
п'ять терористів, пілота гелікоптера і трьох полі"
цейських – поранено, одного – вбито. У пресі
назвали цей випадок «мюнхенською м'ясоруб"
кою». Ґрунтовне наукове опрацювання показало,
що припинення злочинних дій силою – двосічна
зброя, якою потрібно користуватися з особли"
вою обережністю. Тоді ж назвали альтернативу
таким силовим акціям – переговори. Керівни"
цтво Ізраїлю одним із перших усвідомило особ"
ливу роль спеціальних операцій і значення спец"
підрозділів у боротьбі з терористичними  групами,
в тому числі і на території інших країн [4].
Подальші роки підтвердили правильність такого
підходу, заснованого на уважному вивченні
динаміки терористичних проявів. 

Отже, на початку 70"х років представники
більшості зарубіжних спецслужб прийшли до
висновку про те, що переговори з терористами,
які захопили заручників, можуть попередити
здійснення тяжких злочинів, уникнути застосу"
вання бойових сил і силових методів. У багатьох
випадках переговори необхідні, так як терорис"
ти висувають певні вимоги до представників
влади взамін на звільнення заручників. 

Проведення переговорів з терористами, які
захопили заручників, дозволяє в багатьох си"
туаціях попередити небезпеку та здійснення
тяжких злочинів, уникнути застосування сили.
Звідси їх соціальна, правова моральна цінність,
у цьому їх сенс і призначення. 

В операціях щодо звільнення заручників
спецслужбами світу використовується широкий
комплекс спеціальних організаційних і тактичних
заходів, правове регулювання. Серед них особ"
ливе значення має використання переговорного
процесу як важливого засобу, що застосовується
для звільнення заручників, позитивного впливу
на терористів. Але досвід таких переговорів
складається нелегко. Виховане десятиліттями
намагання якнайшвидше ліквідувати конфлікт
силою, у тому числі за допомогою зброї,
відсувало переговори на задній план, відводячи
їм роль обманщика, а інколи й провокатора. 

Синдром «героїзму», що ствердився у нашій
країні за багато років у всіх сферах суспільного
життя, що замінив тактику нормальної людської
діяльності, заснованої на здоровому глузді,
актами екзальтованого самопожертвування,
вніс серйозну деформацію в роботу для попере"
дження і припинення злочинів.

При проведенні операцій зі звільненням
заручників спецслужби, як правило, ставлять
певну мету чи комплекс цілей, які намагаються
реалізувати у процесі ведення переговорів.
Мета переговорів залежить від ситуації, мотивів
злочину, особистостей терористів і т. п. Серед
цілей, що ставлять перед собою співробітники
спецслужб, які беруть участь в операціях, можна
виділити наступні:

• захист життя заручників; 
• затримання терористів; 
• повернення чи захист майна; 
• збереження життя і звільнення заручників; 
• звільнення приміщень та захист власності; 
• створення передумов для затримання та

ліквідації терористів; 
• попередження політичних і міжнародних

наслідків здійснюваного злочину; 
• збереження матеріальних цінностей; 
• отримання подальшого розвитку злочину; 
• запобігання можливої розправи з заруч"

никами; 
• звільнення заручників; 
• введення терористів в оману і відволікання

їх уваги; 
• отримання додаткової інформації про

терористів і їх зв'язки; 
• здійснення на них психологічного впливу

для схилення до відмови від злочинних намірів 
і здачі владі; 

• створення сприятливих умов для проведен"
ня спеціальної операції (силової акції) із захоп"
ленням терористів; 

• пред'явлення ультиматуму цих вимог
терористам; 

• інші. 
Якщо розглядати принципи, яких дотри"

муються співробітники правоохоронних органів
більшості країн світу, то важливо відмітити, що
основними принципами ведення переговорів 
з терористами в спецслужбах є відмова (непо"
годження) у видачі терористам зброї, нарко"
тиків, алкоголю; звільненні з місць позбавлення
волі спільників; заміні одного із заручників на
поліцейського. 

Директор відділу психологічного забезпечен"
ня департаменту поліції Нью"Йорка Г. Шлосер,
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який розробив власну методику ведення пере"
говорів з терористами під час захоплення та
викрадення заручників, пропонує декілька
принципів: 

• застосовувати силу, особливо в ситуації 
з одним терористом; 

• здійснювати переговори повинен нейт"
ральний представник (не залучати рідних та
близьких); 

• не розраховувати на солідарність та допо"
могу заручників; 

• вести переговори стільки, скільки необхід"
но для того, щоб схилити терориста до звіль"
нення заручників; 

• не встановлювати часових меж та строків
для терористів; 

• надавати авансові винагороди терористам
(одяг, їжу, сигарети тощо) тільки в обмін на
користь заручникам; 

• обіцянки, надані терористам, не повинні
зобов'язувати, діяти вкрай дозовано; 

• поводитися шанобливо, виважено, чемно; 
• бути вдягненим у цивільне; 
• зважати на особисту безпеку.
Аналіз останніх терористичних актів у Росії,

зокрема актів захоплення заручників у Москві та
Беслані свідчить, що сучасні терористи,
здебільшого, відмовляються від переговорів 
з підготовленими працівниками спецслужб, та
психологами, вимагаючи у свою чергу у ролі
особи для ведення переговорів – представника
органу державної влади (з державних служ"
бовців). На жаль, ці працівники не завжди воло"
діють потрібними навичками та певними здіб"
ностями. Негативні наслідки невмілого ведення
переговорів представника державної влади 
з терористами ми спостерігали на прикладі
захоплення терористами лікарні в Будьонівску
1996 року. Хоча заручників звільнили, однак
перемога терористів відгукнулася тривожним
сполохом: 1999 року – вибух житлових будинків,
2002 року – захоплення театрального комплексу
на Дубровці, 2003 року – підрив людей на
стадіоні в Тушино в Москві [5]. 

Підготовлені фахівці з питань проведення
переговорів стануть у нагоді і у випадку «побуто"
вого тероризму». Це ті випадки, коли наркоман
тримає в заручниках членів своєї сім'ї або будь"
кого з громадян і вимагає дозу, або алкоголік
загрожує стратити власну родину, якщо йому не
компенсують зниклу «заначку» і т. п. 

Принципове питання, що вимагає вирішення
в першу чергу під час підготовки проведення
переговорів, – визначення необхідних профе"

сійно важливих якостей. В ідеальному випадку
перелік можна було б виявити шляхом оцінки
особистісних і професійних властивостей фахів"
ців, що успішно проводили переговори з теро"
ристами. Оскільки таких фахівців практично
немає, подібний підхід нереальний. У цій ситуа"
ції, на нашу думку, єдиним можливим методом
стає аналіз специфіки ситуацій, що виникають
під час терористичних актів, з наступним про"
гнозуванням професійно важливих якостей, що
забезпечують виживання людини й рішення
поставлених перед нею завдань, а потім проек"
ції цих властивостей на осіб, які вестимуть
переговори. При цьому аналіз специфіки теро"
ристичних актів здійснюється у теперішній час
найчастіше за участю представників силових
структур та очевидців, які вижили. Сприйняття та
інтерпретація подій, що відбулися, мають певний
ступінь суб'єктивізму, що варто враховувати 
у психологічному аналізі терористичного акту.

Найбільш важливими моментами, що пов'я"
зані з аналізом терористичного акту і мають від"
ношення до підготовки спеціалістів з про"
ведення переговорів з числа державних
службовців, варто вважати: 

• мотиви (ідеологію), причини й приводи для
здійснення терористичного акту; 

• способи підготовки та реалізації агресії;
• характеристика людських і матеріальних

ресурсів терористів; 
• індивідуально"професійні якості лідерів

екстремістської групи; 
• ступінь психологічної підготовки терористів

і методи їхнього психологічного впливу на
оточуючих.

З'ясування перерахованого сприяє відтво"
ренню фабули теракту, психологічного клімату 
в групі терористів, прогнозуванню можливих
методів впливу на особу, яка веде переговори,
що в цілому з певним ступенем імовірності
забезпечує формування уявлень про необхідні
якості майбутніх фахівців з ведення переговор"
ного процесу.

Таким чином, наведемо орієнтовний перелік
психологічних характеристик, властивостей 
і стану особи, підготовленої для проведення
переговорів: 

• високі інтелект і темп мислення; 
• значні гнучкість і розвиненість мислення;
• швидке орієнтування в новій ситуації; 
• зрозуміла та емоційна виразність мови;
• значний обсяг, розподіл і швидкість пере"

микання уваги; здатність подумки спостерігати
ситуацію ззовні; 
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• точна суб'єктивна оцінка часу; 
• низький рівень спонтанної агресивності 

і стриманість;
• автентичність, щирість і здатність виклика"

ти довіру. 
При цьому, найбільш розвиненими інтегра"

тивними якостями, очевидно, повинні бути
розвинутий інтелект, висока стійкість до стресів
і надситуативна активність, а також інтуїція
(розуміємо під цим здатність до прогнозу
динаміки подій на основі особистісної та інтуї"
тивної експрес"діагностики). Важливо підкрес"
лити те, що кожна екстремальна ситуація
вимагає (поряд із перерахованими «неспеци"
фічними», важливими в умовах будь"якої кризи)
акцентування «специфічних» якостей, які в пев"
ній ситуації можуть виявитися недостатніми.
Звідси випливає необхідність спеціалізації осіб
для проведення переговорів і, відповідно, роз"
маїтість форм і методик підготовки.

Відпрацьовування цінних, надійних і стан"
дартизованих методик логічно продовжує етап
формування переліку характеристик. При цьому
об'єктивізація зовнішнього критерію, що ви"
значає ефективність відбору й підготовки осіб
для проведення переговорів, не завжди мож"
ливою. У такому випадку як зовнішній критерій,
очевидно, доведеться використати результати
тренувань, максимально наближених до реаль"
них умов, і дані іноземних фахівців, що мають
досвід підготовки цивільних осіб для проведен"
ня переговорів.

Слід також зазначити, що кандидати на
спеціаліста з проведення переговорів повинні
бути морально здатними до ведення перего"
ворів у будь"який час доби і за непердбачуваних
обставин, упродовж декількох годин без перер"
ви (поки заручники перебувають у руках банди"
тів – і до логічного завершення операції). 

Штурм – це завжди крайній захід. Якщо існує
хоча б один шанс не застосовувати зброю під
час звільнення людей, то цим обов'язково
потрібно скористатися.

Завдяки тривалим переговорам, які не можна
переривати, ідучи на поступки терористів, спец"
служби мають можливість «заміряти» рівень
агресії в терористів, оцінювати, у якому мораль"
ному й психічному стані ті перебувають. Чи готові
вони піти на надзвичайні заходи, тобто почати
вбивати заручників [6].

Здатність швидко орієнтуватися вситуації, ви"
являти актуальні психічні стани й особистісні
властивості терористів вимагає від осіб, які
ведуть переговори, спостережливості, уміння

концентрувати увагу, відчувати, правильно
інтерпретувати інформацію. В основі цього, без"
сумнівно, лежать деякі вроджені можливості
особистості. Разом з тим, навчання основам
психології спілкування, етнічної психології,
психодіагностики, психології маргінальних спів"
товариств, кримінальної й наркоадаптивної
психолінгвістики (а також, напевно, і багатьох
інших дисциплін) з наступним відпрацьову"
ванням у ході тренінгів дозволить «відточити» 
ці вміння, довести їх до належного рівня. 

Підсумовуючи сказане констатуємо, що під"
готовка спеціалістів для проведення перего"
ворів з числа державних службовців – доцільна,
а сам процес підготовки має передбачати нав"
чання таких осіб різноманітним прийомам і спо"
собам психологічного впливу, техніки входження
в контакт, створення першого позитивного
враження, залучення уваги й інтересу до осо"
бистості, створення адекватної ситуації іміджу
та рольових моделей з урахуванням етнічних 
і конфесіональних якостей терориста, встанов"
лення контакту й підтримки діалогу, переконан"
ня і навіть підпорядкування. На нашу думку, така
програма навчання має скласти ядро цього ета"
пу підготовки, але наведений перелік навряд чи
можна вважати остаточним, особливо з ураху"
ванням швидкозмінної специфіки надзвичайних
ситуацій та дій терористів під час взяття
заручників і загрози здійснення терористичного
акту. 
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Постановка проблеми. Посилення спро"
можності персоналу реалізувати управлінські
завдання, на наш погляд, пов'язане з набуттям
конкретних практичних навичок та вмінь у вико"
нанні посадових обов'язків, аналізі державної та
регіональної політики, здійсненні конкретних
кроків стосовно суспільно"політичних та еконо"
мічних реформ, стратегічного й поточного
планування, управління персоналом, адмініс"
тративного і проектного менеджменту тощо.
Значною мірою успішність підвищення кваліфі"
кації працівників сфери управління залежить від
творчого пошуку й реалізації ефективних
інтерактивних методів навчання з урахуванням
сучасних вимог до змісту професійного

навчання. Важливим елементом удосконалення
безперервної професійної підготовки кадрів, які
мають втілювати демократичні перетворення, 
а також приймати виважені управлінські рішен"
ня за умов динамічних змін, обмеження в часі 
й ресурсах є використання сучасних тренінгових
і навчально"релаксаційних технологій, модель"
но"ігрових тренажерних систем, дистанційних
навчальних програм та здійснення відповідного
інформаційно"комунікаційного супроводження
за європейським зразком [1].

Питання застосування інтерактивних методів
навчання для підготовки кадрів державного
управління та місцевого самоврядування знай"
шли відображення в працях вітчизняних і зару"
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біжних учених: О. О. Будка, Л. С. Виготського,
О. М. Леонтьєва, І. М. Носаченка, В. П. Пугачо"
ва, П. І. Шевчука [2"5] та ін.

Мета статті – висвітлити методичні аспекти
досвіду запровадження тренінгових технологій,
що застосовуються в процесі підвищення квалі"
фікації кадрів державної служби та місцевого
самоврядування Херсонської області.

Виклад основного матеріалу. Відповідно
до рекомендацій Головного управління держав"
ної служби України в діючу систему підвищення
кваліфікації кадрів упроваджуються тренінгові
програми, покликані сприяти розвиткові про"
фесіоналізму державних службовців, їхньому
вмінню працювати в умовах демократичної,
публічної політики. Запровадження тренінгів як
специфічного виду підготовки кадрів є пріори"
тетним напрямом спільної діяльності Управління
державної служби Головного управління дер"
жавної служби України в Херсонській області 
й Херсонського обласного центру перепід"
готовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, уста"
нов і організацій.

Це завдання спонукає керівників і фахівців
управління та центру, членів навчально"мето"
дичної ради й викладачів центру, представників
громадських організацій до творчо"пошукової
роботи. Так, серед пріоритетних напрямів нав"
чальної роботи Херсонський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації пра"
цівників органів державної влади, органів місце"
вого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій визначає тренування:

• керівників структурних підрозділів і кадрових
служб органів виконавчої влади, органів місце"
вого самоврядування – з питань запровадження
сучасних методів управління персоналом, фор"
мування реального й перспективного резерву
кадрів;

• державних службовців, посадових осіб – 
з метою розвитку професіоналізму й ефективної
реалізації фахових здібностей;

• управлінських кадрів – для розвитку вміння
орієнтуватись у складній економічній і соціаль"
но"політичній ситуації, запобігати конфліктам та
розв'язувати їх, створювати ефективну команду,
приймати й відстоювати позицію керівника та
виконавця, налагоджувати роботу колективу для
отримання найкращих результатів [6].

З точки зору доцільності використання
тренінгових технологій доречно згадати відомий
вислів китайського філософа Конфуція: «Скажи

мені – і я забуду, покажи мені – і, можливо, я
запам'ятаю, залучи мене – і тоді я осягну» [Цит.
за: 7, с. 1].

Як зазначено в Типовій методиці організації
проведення тренінгів для держслужбовців та
посадових осіб місцевого самоврядування,
затвердженій наказом Головдержслужби Украї"
ни від 3 квітня 2006 року № 115, тренінг (від англ.
training – навчання, тренування) – активний
метод соціально"психологічного навчання, що
дає змогу за короткий термін не тільки оволо"
діти великим обсягом корисної інформації, але
й забезпечити формування та вдосконалення
відповідних професійних і практичних навичок.
Термін проведення тренінгу значно коротший,
ніж навчання за професійними програмами
підвищення кваліфікації, проте цей метод по суті
забезпечує пов'язання наявних знань і навичок,
необхідних для професійної діяльності.

Тренінг дає можливість визначати стан пси"
хологічного клімату в колективі, здійснювати
навчальну й розвивальну функції підвищення
кваліфікації кадрів, створювати умови для
творчої діяльності, а саме: формувати й розви"
вати самостійність, відповідальність, ініціатив"
ність, уміння працювати індивідуально і в коман"
ді, визначати пріоритетні напрями діяльності,
розробляти та приймати управлінські рішення,
аналізувати проблемні ситуації й знаходити
вихід з них.

Для реалізації зазначеної в типовій методиці
форми навчання в центрі працюють вісім серти"
фікованих тренерів. На допомогу організаторам
навчання та викладачам центру підготовлені 
й видані методичні рекомендації з підготовки та
проведення тренінгів і збірник фахових коротко"
термінових інтенсивних тренінгів для державних
службовців і посадових осіб органів місцевого
самоврядування. На замовлення центру 
в Одеському регіональному інституті держав"
ного управління НАДУ при Президентові України
виконано наукове дослідження з питань вияв"
лення потреб щодо оновлення знань, умінь 
і навичок, зокрема із застосуванням тренінгових
технологій. Так, серед найбільш ефективних
форм занять державні службовці області визна"
чили як пріоритетні, %: виїзні практичні заняття –
18, тренінги – 15, дискусії – 14,7. За змістом тре"
нінгів перевага надається, %: актуальним аспек"
там взаємодії органів місцевої влади, тери"
торіальних підрозділів центральних органів влади
та органів місцевого самоврядування – 21,9;
організації управлінської праці державного служ"
бовця – 18,4; документальному забезпеченню
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управлінської діяльності – 18,4; основам діяль"
ності місцевих державних адміністрацій у сфері
управління соціально"економічним розвитком
територій – 8,5.

Тематичне спрямування тренінгових програм,
за якими працює Херсонський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації пра"
цівників органів державної влади, органів місце"
вого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій, поділяється на дві групи:

1) коригувальні програми (зміна поведінки,
характеру, відносин);

2) програми для розвитку, спрямовані на
особистісне зростання (формування навичок
саморегуляції, покращення комунікативних
якостей, стосунків з іншими особами; розвиток
творчого потенціалу, вдосконалення професій"
но важливих умінь, зокрема приймати рішення).

Деякі тренінги складаються з двох частин.
Перша – дистанційна теоретична підготовка 
з виконанням вправ, друга – очна тренінгова.

Відпрацьована і структура типового тренінгу,
що складається, як показано на рисунку, з трьох
етапів – підготовчого, основного й завершаль"
ного.

Основний етап тренінгу, як правило, почина"
ється з тренерського вступу, пояснення цілей,
інформування (проведення міні"лекцій, роздачі
пам'яток, інформаційно"методичних матеріалів,
інструкцій), демонстрації зразків бажаної пове"
дінки, зокрема за допомогою технічних засобів
навчання. У деяких тренінгових програмах
передбачена актуалізація досвіду учасників,
обговорення наданої інформації, почуттів і пе"
реживань, що стосуються предмету тренінгової
роботи. Тренер за необхідності може приділити
увагу перевірці розуміння учасниками наданої
інформації, її закріпленню шляхом підведення
підсумків.

Звичайно перед початком тренінгу за до"
помогою психодіагностичних методик чи вправ
проводиться «вхідний контроль» професійних,
комунікативних та інших якостей слухачів, 
а вкінці – «вихідний контроль». Підготовлені
вправи й рольові ігри можуть стати елементами
тренінгових програм різного спрямування,
ступеня складності та тривалості. Практичний
досвід центру вказує, що тренінгові вправи, які
пропонуються для виконання, повинні відпові"
дати категорії слухачів і пройти попередню
апробацію.

На завершальному етапі тренінгу в центрі
найчастіше використовується обговорення ро"
боти в групах, дискусії, осмислення, засто"

совуються методики самооцінки, проводиться
перевірка отриманих знань. Певна увага при"
діляється процедурі завершення роботи групи.
Так, у тренінгах з питань створення іміджу ліде"
ра, етичних норм діяльності державних служ"
бовців і посадових осіб місцевого самовряду"
вання приділяється увага заходам, що сприяють
позитивній груповій динаміці, створенню
колективу однодумців шляхом неформального
спілкування в окремо виділений час, що стає
сполучним елементом відповідного тренінгу.

Під час тривалого (протягом декількох днів)
тренінгу його учасники отримують буклети,
роздавальні матеріали, робочі зошити, завдання
для позааудиторного виконання, рекомендації,
літературу для самостійного опрацювання.

Наведена на рисунку схема тренінгової
програми, що застосовується для навчання 
в центрі, є орієнтовною і потребує певної адапта"
ції відповідно до різних цілей, напрямів роботи й
категорій службовців. Передусім, на нашу думку,
знання та навички, на формування яких спря"
мований тренінг, повинні відображатися в назві
програми. Окрім того, вважаємо за доцільне
після викладення матеріалу виділяти час для
його обмірковування, інтерпретації в малих
групах, створювати умови для активізації емо"
ційних процесів і стимулювання учасників до
участі в складанні плану дій. Для того щоби
професійно орієнтований тренінг мав позитивні
результати, тренер повинен чітко уявляти, що
саме відбувається в психіці учасників тренінгу,
якою є їхня діяльність, і пропонувати вправи, які
відповідають змісту цієї діяльності.

Завершальний етап передбачає підведення
підсумків навчання з обговоренням результатів
професійного тренінгу, анкетуванням учасників 
і висловленням пропозицій щодо вдосконален"
ня навчального процесу. Важливо, щоб кожний
учасник навчання закінчив його з високою
мотивацією діяльності, з відчуттям упевненості 
в собі.

Сучасне оснащення центру дає можливість
організаторам і викладачам використовувати
також відеотренінг як метод інтерактивного
навчання із застосуванням аудіо" і відеоапара"
тури, мультимедійної та комп'ютерної техніки.
Відеотренінг має значні переваги перед звичай"
ним тренінгом: завдяки використанню відеотех"
ніки метод більш ефективний і результативний 
в одержанні практичних навичок, оскільки ство"
рює умови для максимальної активізації
слухачів, а отже, засвоєння найбільшого обсягу
навчальної інформації.
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Оцінювання виступу перед відеокамерою
проводиться за схемою: самооцінка виступу —
критичні зауваження та поради учасників —
узагальнююча оцінка тренера. Важливим у цьо"
му методі є здатність до самооцінки своїх
здібностей, що сприяє усвідомленню власних
помилок й ефективному вдосконаленню знань 
і навичок. Відеотренінг є однією з перспектив"
них форм навчання й забезпечує:

• доступність викладання теоретичного
матеріалу;

• активну участь слухачів у практичній роботі,
що дає змогу моделювати службові ситуації та
знаходити найбільш ефективну поведінку,
робити аналіз дій на основі перегляду
відеозапису, корекцію набутих умінь;

• можливість комплексно оцінити результати
навчання.

Передача та фіксування тематичного наван"
таження тренінгу передбачає вивчення й оброб"
лення певної кількості інформаційних джерел.
Під час розроблення модулів тренінгових
програм, які потребують значних затрат часу 
й дидактичних зусиль, також використовуються
комп'ютерні та мультимедійні технології, що
дають можливість гнучко керувати потоками
різноманітної інформації: текстами, графічними
та відеозображеннями. До речі, нині центр бере
участь у реалізації погоджених з Головдерж"
службою України спільних європейських про"
ектів, спрямованих на розроблення й запровад"
ження тренінгових програм для підготовки
державних службовців до роботи в умовах
європейської інтеграції та до тестування україн"
ських державних службовців за вимогами ECDL*
з метою введення інформаційно"комунікаційних
інновацій в управлінську діяльність. Як приклад,
можна навести застосування технології подання
й передачі теоретичного матеріалу за допомо"
гою мультимедійної програми Power Point до
тренінгів «Створення іміджу лідера» і «Правові
основи запобігання та протидії проявам
корупції. Відповідальність державних службов"
ців, посадових осіб за корупційні діяння».

Суттєвим кроком до широкого впровадження
тренінгових форм навчання в Херсонській
області є реалізація територіальним Управлін"
ням державної служби пілотного проекту, яким

передбачено створення регіонального креатив"
ного тренінгово"консультативного центру з пи"
тань проходження державної служби та ефек"
тивного управління.

Серед основних завдань тренінгово"консуль"
тативного центру, що діє на громадських
засадах, є:

• моніторинг кадрового потенціалу області 
й визначення учасників навчання з числа дер"
жавних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування;

• запровадження інноваційних технологій і під"
бір тренерсько"консультаційного персоналу;

• проведення навчально"консультативних 
і тренінгових заходів.

Учасники проекту – Головне управління дер"
жавної служби України, Управління державної
служби Головного управління державної служби
України в Херсонській області, Херсонська
обласна державна адміністрація. До проекту
також залучені Херсонський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації пра"
цівників органів державної влади, органів міс"
цевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій, Молодіжний центр праці при управ"
лінні у справах сім'ї та молоді Херсонської об"
ласної державної адміністрації, а також Херсон"
ська міська громадська організація «Ліга ділових
та професійних жінок».

Поточним результатом пілотного проекту
стало здійснення моніторингу по районах обла"
сті, аналіз та опрацювання складу потенційних
учасників, розроблення та затвердження планів
навчань, видання науково"методичних матеріа"
лів, проведення навчання та отримання визна"
чених фахових знань і вмінь державними служ"
бовцями й посадовими особами восьми районів
Херсонської області.

Відповідно до Угоди про співробітництво між
Управлінням державної служби в Херсонській
області та неурядовими громадськими об'єд"
наннями – Херсонською міською громадською
організацією «Ліга ділових та професійних
жінок», Херсонським ротарі"клубом, транспорт"
но"туристичним кластером «Південні ворота
України», Молодіжним центром праці при Уп"
равлінні у справах сім'ї, молоді та спорту
Херсонської облдержадміністрації – протягом

* ECDL (The European Computer Driving Licence – Європейські комп'ютерні права, також відомі за назвою 
ICDL – Міжнародні комп'ютерні права) – провідна світова сертифікація навичок володіння персональним
комп'ютером. У багатьох країнах наявність сертифікату ECDL є обов'язковою вимогою під час приймання на ра�
боту в державні установи, що дає змогу гарантувати загальний рівень компетенції співробітників.
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2006 року спільно проведено 14 навчальних
тренінгів для лідерів різних молодіжних громад"
ських організацій, посадових осіб місцевого
самоврядування з метою визначення кандида"
тур для формування кадрового резерву
державної служби й місцевого самоврядування.
За їх результатами органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування Херсон"
ської області рекомендовано зарахувати до
кадрового резерву 122 особи з числа лідерів
сільської молоді й міських молодіжних орга"
нізацій.

Упродовж 2006 року Управлінням державної
служби в Херсонській області розроблено
методичні матеріали до коротких за часом ін"
тенсивних тренінгів з питань: проведення кон"
курсу (іспиту) на заміщення вакантних посад
державних службовців, порядку ведення особо"
вих справ державних службовців в органах
виконавчої влади, заповнення особових карток
форми № П"2ДС, а також проведено шість
інтенсив"тренінгів із працівниками кадрових
служб територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади та структурних
підрозділів облдержадміністрації, міських орга"
нів місцевого самоврядування, 18 практикумів"
тренінгів із працівниками кадрових служб
райдержадміністрацій.

Лише за період 2007 року, що минув, на базі
тренінгово"консультативного центру при управ"
лінні вже проведено шість інтенсив"тренінгів
для керівників кадрових служб структурних
підрозділів обласної державної адміністрації,
територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади та органів місцевого само"
врядування за темою: «Порядок ведення
особових справ державних службовців в орга"
нах виконавчої влади і заповнення особових
карток форми № П"2ДС» та п'ять інтенсив"
тренінгів з питань проведення щорічної оцінки
виконання держслужбовцями покладених на них
обов'язків, порядку заповнення декларацій про
доходи та відповідальності, передбаченої
чинним законодавством, за порушення вимог
фінансового контролю.

Слухачі набули практичних навичок за відпо"
відними темами, а також отримали методичні
матеріали й законодавчі акти з питань, що
розглядалися. Учасниками відзначено високий
професійний рівень подання тем, актуальність 
і нагальність розглянутих питань. Як свідчать
результати анкетувань серед учасників навчан"
ня, 95% опитаних оцінили тренінги за найвищим
балом і як дуже корисні та цікаві.

З метою введення сучасних інформаційних
технологій, підвищення рівня роботи кадрових
служб області, створення єдиного державного
інформаційного простору для обліку службовців
у місцевих органах влади та територіальних
підрозділах центральних органів виконавчої
влади, райдержадміністраціях, а також для
ознайомлення відповідальних працівників 
з особливостями роботи локальної системи
«Картка» ЄДКС «Кадри» та отримання відпо"
відних навичок у лютому 2007 року проведено
18 індивідуальних практикумів"тренінгів для
керівників кадрових служб райдержадмініст"
рацій за спеціальним планом з питань упровад"
ження й ведення даної системи.

Управління державної служби  в Херсонській
області у квітні 2007 року підписало угоду про
співпрацю та надання консультативно"методич"
ної допомоги з 15 районними радами Херсон"
щини (з вісімнадцяти), тому діяльність тренін"
гово"консультативного центру в поточному році
буде спрямована на проведення тренінгів й інші
інтерактивні форми навчання для посадових
осіб місцевого самоврядування та депутат"
ського корпусу цих районів. Окрім того, у планах
роботи центру передбачена організація постій"
но діючих короткотермінових інтенсивних тре"
нінгів для новопризначених керівників місцевих
держадміністрацій та їхніх заступників.

Висновки. Тренінгово"ігрові форми навчан"
ня, що відтворюють структурні та функціональні
складові управлінської діяльності, дають змогу
отримати й закріпити фахові вміння та навички,
розвивають процес спілкування, сприяють
розкриттю індивідуальних здібностей і прояву
творчого мислення під час вирішення конкрет"
них завдань, а також є інноваційним підходом до
здійснення функцій управління.

Навчально"тренінгові технології та відповідні
тренінгові заходи, що запроваджуються 
в Херсонській області, взаємодоповнюють одні
одних, постійно вдосконалюються й націлені на
забезпечення змістовної та якісної підготовки
кадрів державної служби, а також на оптимі"
зацію діяльності місцевих органів виконавчої
влади.
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Постановка проблеми. Участь громад"
ськості у формуванні та прийнятті державних
рішень є одним із базових елементів демократії.
Урахування громадської думки свідчить, що
активна участь громадськості в державотворен"
ні сприяє появі нової цивілізаційної орієнтації 
в життєдіяльності сучасного громадянина,
сприяє налагодженню системного діалогу орга"
нів влади і громадськості, допомагає розробляти
та готувати проекти рішень з важливих питань
державного і суспільного життя. В умовах

пострадянського суспільства люди намага"
ються самостійно створити свою соціально"
політичну дійсність, а в її межах – технологію
реалізації врахування громадської думки.

Мета статті – аналіз виникнення та форму"
вання громадської думки у процесі реалізації
державної політики та її вплив на прийняття дер"
жавно"управлінських рішень як механізм фор"
мування сучасної демократичної держави.

Виклад основного матеріалу. Громадське
життя українського суспільства являє собою
сукупність різновекторних і різноманітних про"
цесів соціальної взаємодії суб'єктів владних
структур, політичних і громадських організацій.
На кожному історичному етапі державного жит"
тя громадськість відіграє важливу роль у взає"
модії між собою владних структур, політичних 
і громадських організацій.

Останніми роками українське суспільство
вимагає від уряду прийняття ряду важливих
рішень. Зміни, що сьогодні відбуваються 
в державі, охопили різні соціально"економічні та
соціально"політичні сфери громадського життя.
Відбуваються модернізація державного устрою,
адміністративна реформа, зміни у суспільному
житті.

У системі державного управління держава
(суб'єкт управління) визначає державно"влад"
ний характер і переважно правову форму
взаємодії, тобто певних суспільних відносин,
через які реалізуються прямі й зворотні зв'язки
між суб'єктами та об'єктами управління. Тому
державне управління повинно відображати за"
пити суспільства.

Визначимо ідеальний тип відкритої моделі
державної служби для нашої країни, дотриму"
ючись концепції відомого фахівця В. Комаров"
ського, який стверджує, що партнерські від"
носини держави й суспільства можливі лише за
умови зосередження основних зусиль держави
не на проблемах утримання влади правлячою
більшістю, а на питаннях раціональної органі"
зації суспільного життя і зростання економічної
ефективності, на вирішенні соціальних, побуто"
вих та екологічних проблем [1]. Відкрита модель
бюрократії є професійною практичною участю
громадян у здійсненні цілей і функцій управління

АНТОНІНА БОНДАРЕНКО,
аспірантка кафедри інформаційної політики

Національної академії державного управління 
при Президентові України,

заступник начальника управління
організаційно�аналітичного забезпечення роботи керівника 

та кадрової роботи,
начальник відділу протоколу та консультацій з громадськістю

Головдержслужби України

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
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державою за допомогою виконання державної
посади, установленої в державних органах.
Державна служба в Україні – це професійна ді"
яльність осіб, які займають посади в державних
органах та їх апараті щодо практичного вико"
нання завдань і функцій держави й одержують
заробітну плату за рахунок державних коштів.

Народ позитивно й з готовністю сприймає
рішення та пропозиції, які приймає влада, якщо
його думка врахована у процесі підготовки цих
рішень. Урахування громадської думки знижує
соціальну напруженість і підвищує авторитет
влади. Так, у Англії парламентська реформа
1832 року полягала в тому, що вона підірвала
у громадській думці святість тих принципів, на
яких тримався весь державний устрій старої
Англії, та повернула остаточно течію громад"
ської думки до демократизації парламенту; акти
1870–1893 років про майно заміжніх жінок
забезпечили глибокий вплив на громадську дум"
ку стосовно жіночого питання [2]. Закони та
думка переплелися, і в даному випадку немож"
ливо однозначно відповісти, що більше впли"
нуло: роль думки на створення цих законів чи
закони на створення цієї думки. Істинне значен"
ня законів полягає не стільки в їх прямих наслід"
ках, скільки в їх імплементації та дотриманні 
в подальших діях суспільства.

Щоб краще зрозуміти зміст громадської
думки, умовно розкладемо її на два очевидних
компоненти – громадськість і думку. Якщо гро"
мадськість – це група людей, об'єднаних загаль"
ним інтересом у певній сфері, то думка, як
прийнято вважати, є вираженням настанови
людини щодо конкретного питання. Коли наста"
нови стають досить стійкими, вони спливають
на поверхню у вигляді думок. Коли ж думки
стають достатньо стійкими, вони приводять до
вербальних або діяльних актів. Звідси випливає,
що громадська думка є сукупністю думок інди"
відів щодо загальної проблеми, яка охоплює
інтереси певної групи людей. Іншими словами,
громадська думка – це своєрідний консенсус,
що зароджується зі споріднених настанов лю"
дей відносно певної проблеми, прагнення впли"
нути на ці настанови.

У середні віки приналежність людини до того
або іншого стану мала безпосереднє політичне
значення й жорстко визначала його соціальну
позицію. Термін «громадська думка» з'явився 
в Англії XVI століття, а із XVII століття став
загальноприйнятим визначенням. Більше того,
у Франції слова «opinio» і навіть «commune opin"
ion» зустрічалися ще XII століття. Громадська

думка в її сучасному значенні й розумінні
з'явилася з розвитком буржуазного ладу й фор"
муванням цивільного суспільства як самос"
тійної, незалежної від політичної влади, сфери
життя [2].

Пізніше погляд на формування громадської
думки, згідно з теорією відомого німецького
філософа та соціолога ХХ століття Ю. Хаберма"
са, визначається впливом «буржуазної сфери»,
яка є тим громадським простором між еконо"
мікою та державою, де формується громадська
думка й «народне» спостереження за діяльністю
уряду [3]. Історичне формування цієї сфери від"
бувалось із XVII століття до першої половини 
XIX століття. Згодом громадськість опинилася 
в підлеглому положенні у держави. Установився
новий тип корпоративних відносин влади, за
яких реалізація організаційних інтересів відбу"
валася безпосередньо між народом і державою.
При цьому роль громадськості постійно змен"
шувалася. Засоби масової інформації зайняли
позицію «агентів» владних повноважень. З їх
допомогою відбулося витіснення громад"
ськості. Замість того, щоб забезпечувати мож"
ливість для раціональних і критичних дискусій,
засоби масової інформації маніпулювали
громадською думкою. У цей час громадськість
отримала роль пасивного спостерігача.

Згідно з історичними джерелами, уперше
термін «громадська думка» («public opinion»)
з'явився 1159 року. Його вжив відомий англій"
ський філософ Й. Солсбері у своєму творі «Полі"
кратик». У науковий обіг термін «public opinion»
увійшов у XVIII столітті [4]. Проте міркувати про
суть цього терміна вчені почали давно – ще за
часів Парменіда (540–470 роки до н. е.), Демо"
кріта (470 або 460–370 роки до н. е.), Арістотеля
(384–322 роки до н. е.), Платона (428 або 427–
348 або 347 роки до н. е.) та ін. При визначенні
цього поняття можна дотримуватися однієї 
з двох концепцій, що сформувалися ще за часів
Стародавньої Греції. Зокрема Демокрит пред"
ставляв думку як щось протилежне істині, 
а стародавні греки Платон і Арістотель пред"
ставляли думку як середнє між вірою та знан"
нями, щось на межі між емоційністю і знанням –
раціональною істиною [5].

Саме ці дві концепції, що давно зародилися, 
і погляди Й. Солсбері, зіграли основну роль 
у науковому обґрунтуванні поняття «громадська
думка» у XVIII–XIX століттях. Як саме вплинули ці
два підходи на визначення даного терміна?
Перш за все, кожен з них формує певний
«первородний принцип». Перша теза – народ не
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має громадської думки, він завжди користу"
ється тією думкою, яку йому пропонує політик,
група. Це відбувається внаслідок того, що народ
недостатньо інформований. Друга теза проти"
лежна першій: народ – єдине джерело ухвален"
ня рішень, тому, коли щось незрозуміло, потріб"
но запитати в народу.

Якщо розглянути погляди російських соціоло"
гів на поняття «громадська думка», то, напри"
клад, Л. Бизов стверджує, що сила громадської
думки настільки дієва, що може змусити найви"
щих посадових осіб держави змінити свої намі"
ри [6]. Громадська думка постійно змінюється,
трансформується в конкретні дії, які в подаль"
шому або враховуються, або ігноруються уря"
дом. Вона існує не в кожному суспільстві,
оскільки не є сукупністю особистих думок, яки"
ми люди обмінюються у вузькому колі сім'ї або
друзів. Громадська думка – це стан громадської
свідомості, який висловлюється публічно і здійс�
нює вплив на функціонування суспільства та
його політичної системи. Саме можливість глас"
ного публічного висловлення населення з проб"
лем, які виникають у суспільному житті та
розвитку громадсько"політичних відносин, відо"
бражає сутність громадської думки як окремого
соціального інституту.

Річ у тому, що в умовах розвиненої демократії,
при стабільній соціально"політичній ситуації
роль і значення громадської думки чітко обме"
жені та збалансовані сильною й авторитетною
представницькою владою. Громадська думка
виступає як інститут громадянського суспіль"
ства, і його вплив на державну діяльність здійс"
нюється не безпосередньо, а опосередковано
формами представницької демократії, причому
посередниками й основними виразниками
громадської думки між суспільством і державою
є політичні партії та інші суспільні об'єднання
політичного характеру.

Із зародженням буржуазного суспільства на
зміну прийшли відкриті класи, що складалися 
з формально вільних і незалежних особистос"
тей. Наявність таких вільних, незалежних від
держави особистостей, індивідів"власників
(нехай навіть це власність тільки на свою робочу
силу) є необхідною передумовою формування
громадянського суспільства і громадської дум"
ки як його особливого інституту.

Для відповіді на це питання пригадаємо
коротку, але вельми насичену історію станов"
лення й розвитку громадської думки в СРСР та
пострадянській Росії. Її відлік треба починати 
з 1988 року, коли керівництвом КПРС був

проголошений курс на гласність і плюралізм
думок. У березні 1989 року в країні пройшли
перші альтернативні вибори з'їзду народних
депутатів СРСР, що дали могутній імпульс
формуванню нової суспільної самосвідомості. 
У цей період громадська думка стає не тільки
дуже помітним чинником соціально"політичного
життя, але нерідко й основним двигуном пере"
творень. Для країни, що знаходилася на почат"
ковій стадії переходу від тоталітарного до гро"
мадянського суспільства, така роль громадської
думки, очевидно, закономірна.

Згідно з визначенням, наведеним в «Амери"
канській енциклопедії» («The Encyclopedia
Americana»), громадська думка може бути ви"
значена як висловлена думка групи людей щодо
питань, які представляють загальний інтерес
або загальну турботу [6]. Саме так це поняття
визначається в американському суспільстві.
Мабуть, тому більшість президентів США діяли 
з урахуванням громадської думки. Так, третій
Президент США Т. Джефферсон (протягом
1801–1809 років) уважав, що не можна великі
нововведення нав'язувати незначною більшістю,
а Ф. Рузвельт, який чотири рази обирався Пре"
зидентом США (упродовж 1932–1948 років), під
час прямого ефіру на радіо сказав: «Я не можу
йти швидше, ніж дозволить мій народ» [7].

Хоча процес формування громадської думки,
без сумніву, торкається особистісного бачення,
усе"таки думка індивідів щодо соціальної
проблеми за своєю формою та змістом значною
мірою залежить від інформаційного впливу.
Засоби масової інформації одні з перших серед
усіх комунікативних засобів визначили ті пере"
ваги, що напряму пов'язані з використанням їх 
у формуванні державної політики.

Не кожна думка може претендувати на статус
громадської. Наприклад, оцінка народом будь"
яких подій, що відбуваються в державі, але що
не торкаються безпосередньо проблем суспіль"
ства, має нестійке зворотне спрямування на
перебіг подій. Така оцінка створює не громад"
ську думку, а лише частину масової свідомості 
й часто використовується в маніпуляціях різних
зацікавлених сторін.

Порівняємо різні визначення «громадської
думки», що формувалися протягом 90"х років 
ХХ століття. У російському підручнику «Соціоло"
гія політики», надрукованому 1996 року, громад"
ська думка визначається його автором В. Амелі"
ним, як певний спосіб, за допомогою якого
соціальна група заявляє про себе на політичній
арені [7]. Відомому російському фахівцеві із
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зв'язків із громадськістю І. Синяві належить
такий вислів (1998 року): «Громадська думка –
стан масової свідомості, що виявляється в су"
купності оцінних думок про події і факти дійс"
ності, проблеми державного і суспільного життя
різних груп або верств населення» [8].

Український фахівець в галузі історії соціоло"
гічної та політичної думки, політології, теорії та
практики паблік рилейшнз В. Королько 2001 ро"
ку стверджував, що громадська думка виникає
всередині групи людей, які спілкуються один 
з одним, спільно погоджують сутність питання,
його можливі соціальні наслідки, продумуючи,
які саме дії необхідно здійснити [3].

У вищенаведених визначень є три спільних
елементи. Перший – громадська думка є дум"
кою якої"небудь групи. Це означає, що в гро"
мадській думці може бути декілька загальних
точок зору. Другий – громадська думка є пев"
ною єдністю інтересів або «загальними турбо"
тами». Третій – громадська думка повинна бути
висловлена публічно. Таким чином, відразу стає
зрозуміло, яку роль відіграють засоби масової
комунікації.

Існує дві основні характеристики громадської
думки: 1) солідарність ставлення груп людей до
актуального питання; 2) усвідомлення ними цієї
солідарності. Упевненість і наполегливість у до"
сягненні поставленої мети не тільки є суттєвою
психологічною основою громадської думки, але
й указує на взаємозв'язок громадської думки та
колективної практики.

Розглянемо механізм функціонування гро"
мадської думки, зокрема визначимо, що є дви"
гуном цього процесу. Очевидні декілька умов
існування або характеристик функціонування
громадської думки.

1. Громадська думка має включати сукупність
точок зору, що представляють інтереси різних
груп.

2. Громадська думка повинна бути публічно
вираженою.

3. Громадська думка може скластися за умо"
ви інформованості суспільства.

4. Громадська думка ситуативна, вона 
є рухомою й динамічною частиною суспільної
свідомості.

5. Громадська думка стереотипна, що вияв"
ляється як однотипність реакції соціальних
суб'єктів на ситуацію.

6. Джерелами формування громадської думки
є особистий і колективний досвід – чутки, плітки.

7. Особливим різновидом досвіду «інших» є
засоби масової інформації.

8. Основними механізмами формування дум"
ки є комунікативні процеси.

9. Маніпуляція громадською думкою здійсню"
ється за допомогою певних засобів і способів
впливу на поведінку людей.

10. Основний спосіб маніпуляції громадською
думкою – стереотипізація.

Ці характеристики далеко не повністю опи"
сують функціонування громадської думки. Вони
мають «зовнішній» характер, у них не зафіксо"
ване те, що за своєю суттю є громадською
думкою. Проте навіть ці механізми дають змогу
уявити складність даного феномену.

В узагальненому вигляді поняття «громадська
думка» означає сукупність поглядів індивідів на
певну проблему. Засновник американської шко"
ли паблік рилейшнз Е. Бернайз у своєму першо"
му посібнику «Кристалізуючи громадську думку»
1923 року дав визначення громадської думки, як
поняття, що описує ледве вловиму, рухому 
й нестійку сукупність індивідуальних думок»
[9, с. 61]. Професор Прінстонського універ"
ситету Х. Чайлдз, проаналізувавши близько 
40 відомих визначень громадської думки, най"
вдалішим вважає зроблене Г. Бойлом: «Громад"
ська думка – це не назва чогось одного, а кла"
сифікація певної кількості чогось» [9].

Зважаючи на те, що громадська думка зміню"
ється і що на неї можна вплинути, відстежуючи її
стан і напрями, вона постійно перебуває в полі
зору працівників сфери паблік рилейшнз. У біль"
шості випадків вони можуть користуватися
даними соціологічних опитувань, що постійно
публікуються засобами масової інформації, 
а в разі потреби можуть отримувати такі відо"
мості в організаціях (у тому числі й комерцій"
них), що проводять соціологічні дослідження. 
В Україні цим професійно займаються Інститут
соціології НАН України, СОЦІС – Центр соціаль"
них та політичних досліджень, Український
центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова та ін.

Роздумів про тлумачення громадської думки
вимагають розгляди питання його формування,
тобто відбору й виділення окремих складових
схвальних настроїв населення щодо певних
проблем з одночасним відкиданням інших.

Не можна не відзначити, що вплив громад"
ської думки в багатьох випадках залишає бажа"
ти кращого. Сучасна громадська думка в Україні
через об'єктивні причини підпадає маніпулю"
ванню, вдається в крайнощі. Якісне забезпечен"
ня стабільного стану громадської думки, перс"
пективи його становлення як повноцінного
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соціального інституту залежать від трансфор"
мацій у державному управлінні, від успіхів на
шляху до громадянського суспільства та пра"
вової держави. Однак потрібно також урахувати
той факт, що завжди існуватиме елемент недо"
віри окремих сегментів громадськості до
роботи органів державної влади. А тому саме на
ці прошарки населення повинні спрямувати свої
зусилля органи державної влади, використо"
вуючи засоби і методи паблік рилейшнз.
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Здійснення стратегічної мети української
держави – створення умов для сталих високих
темпів економічного зростання, досягнення
європейських рівнів життя громадян України,
піднесення добробуту, всебічного розвитку
суспільства – потребує підвищення ефектив"
ності діяльності як місцевих державних органів,
так і державної служби в цілому. Виконуючи
свою основну функцію – забезпечення дотри"
мання Закону України «Про державну службу»
місцевими органами виконавчої влади, Управ"
ління державної служби Головного управління
державної служби України в Хмельницькій
області ставить перед собою завдання, насам"
перед, допомогти керівникам кадрових служб
державних органів різних рівнів навчитися

правильно застосовувати на практиці вимоги
законодавства з питань державної служби.

З ініціативи Головдержслужби України і за
підтримки обласної державної адміністрації
нашим управлінням упроваджувався пілотний
проект «Надання методично"консультаційної
допомоги щодо проходження державної служби
в органах виконавчої влади у Хмельницькій
області». Мета заходу – підвищення ефектив"
ності діяльності роботи персоналу місцевих
органів виконавчої влади, підняття іміджу дер"
жавної служби та підвищення статусу територі"
альних управлінь державної служби Головдерж"
служби України. Цілі й завдання проекту роз'яс"
нено у виступах керівника управління, що транс"
лювалися обласним телебаченням і радіо 
й друкувалися в обласній газеті «Подільські
вісті», яка виходить накладом у 170 тис. пр., та
інших місцевих засобах масової інформації.

Учасниками пілотного проекту були Головне
управління державної служби України, Управлін"
ня державної служби Головдержслужби України
в Хмельницькій області та кадрові служби
місцевих органів виконавчої влади області. До
участі в ньому запрошено Хмельницьку обласну
державну адміністрацію, районні державні
адміністрації Хмельницької області, Хмельниць"
кий центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної вла"
ди, органів місцевого самоврядування, держав"
них підприємств, установ та організацій і Хмель"
ницький університет управління та права.
Суб'єктами заходу визначено органи виконавчої
влади на території Хмельницької області. 

Проект виконувався за такими п'ятьма
напрямами:

1) аналіз і підготовка,
2) організація добору кадрів для зайняття

посад державних службовців,
3) переміщення державних службовців по

службі,
4) реалізація засобів звільнення з державної

служби,
5) консультативно"інформаційні заходи.
Щоби привернути увагу місцевих органів вико"

навчої влади на доцільність надання їм та їх струк"
турним підрозділам методично"консультаційної

ВІД ЗАДУМІВ – ДО ДІЙ

НЕОНІЛА ДОВГАНЬ,
начальник Управління державної служби

Головного управління державної служби України 
в Хмельницькій області
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допомоги з питань проходження державної
служби, покращення організаційної роботи та
якісного проведення атестації, щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладе"
них на них обов'язків і завдань, головам
районних державних адміністрацій, керівникам
управлінь надіслано листи з конкретним перелі"
ком питань, запропонованих для розгляду на
апаратних, юридичних навчаннях, розширених
засіданнях координаційних рад з питань дер"
жавної служби, розроблено й надіслано мето"
дичні матеріали щодо роз'яснення мети і функ"
цій державної служби, а також основних етапів
проходження державної служби.

Для систематичного надання консультатив"
но"методичної допомоги місцевим органам
виконавчої влади працівники Управління
державної служби Головдержслужби України 
в Хмельницькій області розробили пам'ятку 
й сформували графіки надання консультативно"
методичної допомоги. Як результат, таку допо"
могу в рамках реалізації пілотного проекту
надано 20 районним державним адміністра"
ціям, 5 структурним підрозділам Хмельницької
облдержадміністрації, 5 територіальним управ"
лінням центральних органів виконавчої влади 
в області. Крім того, обласним управлінням
держслужби розроблено та надіслано методич"
ні матеріали для працівників кадрових відділів
органів державної служби з детальним роз'яс"
ненням питань процесу проходження державної
служби.

На основі найбільш характерних усних та
письмових звернень, що надходили до управ"
ління від державних службовців, підготовлені
матеріали до постійної рубрики «Державна
служба: запитання і відповіді» у газеті «Поділь"
ські вісті».

З метою визначення основних стимулів залу"
чення молоді на державну службу обласним
управлінням держслужби спільно з викладачами
Хмельницького університету управління та права
для студентів п'ятого курсу юридичного факуль"
тету та факультету адміністративного менедж"
менту проведено семінар на тему: «Ставлення
молоді до державної служби». Студенти у формі
творчих робіт висловили своє бачення чинників,
що могли би привабити їх до вступу на державну
службу. На основі аналізу зазначених робіт
розроблено анкету щодо ставлення студентів
до державної служби та проведено опитування
136 студентів п'ятого курсу.

У 20 районних державних адміністраціях
проведено розширені засідання координацій"

них рад з питань державної служби, на яких
розглянуто такі проблеми: роз'яснення мети 
й функцій державної служби; вирішальні прин"
ципи конкурсного добору на державну службу;
основні шляхи набуття статусу державного
службовця та сутності державно"службових
відносин; визначення основних стимулів для
залучення молоді на державну службу тощо. 
В управліннях обласної державної адміністрації
та територіальних підрозділах центральних
органів виконавчої влади в області проведено
апаратні та юридичні навчання, круглі столи, під
час яких роз'яснювалися основні шляхи прохо"
дження державної служби. Матеріали за цією
тематикою опубліковані й у районних засобах
масової інформації. У Дунаєвецькій, Старо"
костянтинівській, Деражнянській, Теофіполь"
ській, Красилівській районних державних
адміністраціях установлено скриньки для збору
запитань та пропозицій стосовно діяльності
державної служби.

Після надання консультативно"методичної
допомоги місцевим органам виконавчої влади
їх кадрові служби за рекомендаціями обласного
управління держслужби організували надання
аналогічної консультативно"методичної допо"
моги підпорядкованим структурним підроз"
ділам. Таким чином до участі в консультаційній
роботі було залучено більше ніж 2 тис. держав"
них службовців області.

З метою розширення кола учасників пілот"
ного проекту управлінням державної служби
оголошено обласний конкурс на краще роз'яс"
ення практичного застосування статей 15–19
Закону України «Про державну службу». Кон"
курс проводився за чотирма номінаціями:

• серед державних службовців районних
державних адміністрацій;

• серед державних службовців управлінь
обласної державної адміністрації;

• серед державних службовців територіаль"
них управлінь центральних органів виконавчої
влади в області;

• серед громадян та представників громад"
ських організацій.

На конкурс надійшло понад 30 робіт. Відпо"
відно до положення про конкурс його перемож"
ці в кожній номінації відзначені цінними пода"
рунками.

За результатами впровадження в області
пілотного проекту відбувся підсумковий облас"
ний консультативно"методичний семінар, у яко"
му взяли участь заступники голів – керівників
апаратів райдержадміністрацій, начальників
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управлінь обласної державної адміністрації,
керівників територіальних підрозділів централь"
них органів виконавчої влади в області та керів"
ників їх кадрових служб.

Під час реалізації пілотного проекту праців"
никами облуправління розроблено шість мето"
дичних рекомендацій з різних напрямів прохо"
дження державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування, якими забезпечено
кадрові служби цих органів.

Діяльність з упровадження проекту в Хмель"
ницькій області презентовано на нараді керів"
ників територіальних управлінь державної служ"
би, що відбулася 2006 року в Києві. Проект
рекомендовано Головдержслужбою України для
запровадження в практику територіальних
управлінь. Розроблені методичні рекомендації
із цього питання роздано для практичного вико"
ристання всім територіальним управлінням
Головдержслужби України.

Робота в даному напрямку продовжується.
Так, протягом 2006 року та в першому півріччі

2007 року працівниками управління вдруге
надано консультативно"методичну допомогу
щодо дотримання вимог Законів України «Про
державну службу», «Про службу в органах
місцевого самоврядування», «Про боротьбу 
з корупцією», інших нормативно"правових актів
з питань державної служби та боротьби з коруп"
цією 19 районним державним адміністраціям,
25 структурним підрозділам райдержадмініст"
рацій, апарату облдержадміністрації, 17 струк"
турним підрозділам облдержадміністрації, 
29 територіальним підрозділам центральних
органів виконавчої влади та 12 районним
радам, 18 селищним та сільським радам 
в області.

Працівники обласного управління держ"
служби взяли участь у роботі 32 короткотер"
мінових семінарів, що проводилися на базі
центру перепідготовки та підвищення кваліфі"
кації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій для різних
категорій державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування. Крім цього, уп"
равлінням організовано і проведено 11 тренінгів
й 11 семінарів.

З метою залучення більш широкого кола
державних службовців до вивчення законодав"
чих актів з питань проходження державної
служби та надання практичної допомоги на
місцях управлінням започатковано проведення
виїзних семінарів. Два таких семінари відбулися

на базі Хмельницького району: з керівниками
кадрових служб районних державних адмініст"
рацій і керівниками структурних підрозділів та
спеціалістів з питань кадрової роботи.

Починаючи з ІІ кварталу 2007 року управлін"
ням держслужби й державною адміністрацією
області розпочато організацію кущових семі"
нарів з елементами взаємоперевірки для
керівників кадрових служб апаратів райдерж"
адміністрацій з питань дотримання вимог
законів України «Про державну службу», «Про
боротьбу з корупцією» й інших нормативно"
правових актів, що стосуються державної
служби. Семінари проводяться за розробленою
програмою відповідно до затвердженого
графіка. Вже відбулося три таких семінари на
базі Шепетівської, Красилівської та Староси"
нявської райдержадміністрацій за участю
керівників кадрових служб Славутської, Ізяс"
лавської, Полонської, Білогірської, Теофіполь"
ської, Волочиської, Старокостянтинівської,
Летичівської та Деражнянської райдерж"
адміністрацій. На думку відповідальних праців"
ників управління й керівників місцевих органів
виконавчої влади, така форма семінарів є до"
сить ефективною.

Під час проведення виїзних семінарів скла"
лися конструктивні стосунки між обласним
управлінням держслужби та обласною радою, 
а також районними, селищними й сільськими
радами області. Для більш дієвого співробіт"
ництва між управлінням та органами місцевого
самоврядування в даний час укладаються угоди
про співпрацю, спрямовану на вдосконалення
організаційно"кадрової роботи. Такі угоди вже
укладено з Хмельницькою обласною, Красилів"
ською, Старосинявською та Шепетівською
районними радами.

Важливим напрямом діяльності органів дер"
жавної влади є залучення молоді на державну
службу. Сьогодні середній вік державних служ"
бовців райдержадміністрацій та структурних
підрозділів облдержадміністрації становить
38–40 років. Серед керівного складу районних
державних адміністрацій працівники віком
40–50 років складають 40,6 %, понад 50 років –
23,3 %. Це є свідченням того, що на посадах
працюють досвідчені фахівці, з них зі стажем
державної служби понад 10 років – 44 %. Протя"
гом 2004–2006 років чисельність молоді до 
30 років в апаратах райдержадміністрацій, їх
структурних підрозділах залишається стабіль"
ною і становить 27–28 %, а серед керівного
складу начальників управлінь та відділів 10 %.
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Аналіз творчих робіт з проблем державного
управління, поданих на конкурс, проведений
нещодавно серед студентів старших курсів
Хмельницького університету управління та
права й представників Спілки молодих дер"
жавних службовців Хмельниччини (на виконання
урядової Програми підготовки та залучення
молоді до державної служби та служби в орга"
нах місцевого самоврядування, створення умов
для її професійного зростання), засвідчив, що
нинішня молодь готова йти на державну службу.
Молоді люди відчувають свою безпосередню
відповідальність за долю країни і сподіваються,
що їхні знання, енергія й молодечий запал
будуть потрібні й корисні державі.

Для того щоб іще раз акцентувати увагу
керівників місцевих органів виконавчої влади на
необхідності посилення роботи з кадрами, під
час розширеного засідання колегії Хмельниць"
кої обласної державної адміністрації облуправ"
лінням держадміністрації ініційовано розгляд
стану реалізації державної політики у сфері
державної служби та з питань кадрової роботи 
в районних державних адміністраціях і структур"
них підрозділах облдержадміністрації. Управлін"
ня державної служби в області ставить собі за
мету домогтися, щоб у всіх районних державних
адміністраціях, управліннях облдержадмініст"
рації, територіальних підрозділах центральних
органів виконавчої влади в області, у всіх
структурах, де працюють державні службовці,
роботі з кадрами приділялася належна увага,
щоб ця діяльність носила системний та пла"
новий характер і здійснювалася відповідно до
вимог нормативно"правових актів, які регулю"
ють питання проходження державної служби.

Усі ми прекрасно розуміємо, що в процесі
реформування державної служби, удосконален"
ня системи державного управління змінюються
й підходи до системи підготовки, перепідготов"
ки і підвищення кваліфікації державних службов"
ців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Отже, необхідно наблизити зміст і форми їх про"
фесійного навчання до нових реальних вимог 
і завдань. І тому співпраця облуправління держ"
служби з центром перепідготовки та підвищен"
ня кваліфікації має на меті підвищення
ефективності професійного навчання в центрі,
удосконалення організації навчального проце"
су, поліпшення його методичного забезпечення,
формування висококваліфікованого складу ви"
кладачів, наближення характеру та змісту нав"
чальної діяльності слухачів до їхньої професійної
діяльності.

Оскільки Положенням про центри пере"
підготовки та підвищення кваліфікації праців"
ників органів державної влади, органів місце"
вого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій, затвердженим Постано"
вою Кабінету Міністрів від 16 грудня 2004 року
№ 1681, передбачені конкретні завдання, що
потребують спільної взаємодії таких центрів 
і управлінь держслужби, то з метою їх практич"
ної реалізації Управлінням державної служби 
в Хмельницькій області запроваджено пілотний
проект «Взаємодія з Хмельницьким центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації в пи"
таннях підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування в області». За"
значений проект погоджений з головою Хмель"
ницької обласної державної адміністрації, голо"
вою Хмельницької обласної ради, а також Голов"
ним управлінням державної служби України.

У процесі реалізації пілотного проекту про"
ведено аналіз складу слухачів центру перепід"
готовки та підвищення кваліфікації, визначено
перелік категорій посад державних службовців
місцевих органів виконавчої влади та посадових
осіб місцевого самоврядування, яким необхідно
пройти перепідготовку й підвищення кваліфі"
кації на базі центру. З урахуванням зазначеного
переліку сформовано плани"графіки підвищен"
ня кваліфікації працівників органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, територі"
альних підрозділів центральних органів влади
області на 2007 рік і погоджено з обласною
державною адміністрацією, обласною радою та
Головдержслужбою України.

З метою актуалізації змісту навчання та за"
безпечення відповідності комплексу завдань
підвищення кваліфікації поточним і перспек"
тивним потребам посадових осіб місцевого
самоврядування працівниками центру розроб"
лено анкету для вивчення запитів з навчальних
тем (модулів) підвищення кваліфікації сільських,
селищних голів за професійною програмою.
Зазначені анкети надіслано районним радам
області й за результатами анкетування прове"
дено аналіз запитів з навчальних тем, які запро"
поновано включити до плану підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самовря"
дування. Крім цього, працівниками управління 
й центру проведено співбесіди з керівниками
управлінь облдержадміністрації та територі"
альних підрозділів центральних органів вико"
навчої влади в області стосовно тематики семі"
нарів з підвищення кваліфікації їх працівників. Як
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результат, визначено основні теми для навчання
слухачів центру.

Навчально"тематичні плани підвищення
кваліфікації кадрів сформовано з урахуванням
актуалізації змісту навчання, положень Концеп"
ції адаптації інституту державної служби в Україні
до стандартів Європейського Союзу, Програми
розвитку державної служби на 2005–2010 роки.

Крім основних форм навчання, що успішно
застосовуються в центрі, рекомендовано про"
водити зі слухачами консультативно"методичні
тренінги чи тренінг"курси.

Для підвищення ефективності навчального
процесу проаналізовано також якісний склад
викладачів центру. Враховуючи актуальність
окремих тем, які необхідно включити до плану
семінарів з підвищення кваліфікації слухачів,
унесено пропозиції щодо додаткового залучен"
ня до викладацької роботи окремих керівників 
і фахівців управління державної служби, терито"
ріальних підрозділів центральних органів вико"
навчої влади в області, управлінь облдерж"
адміністрації, обласних служб та відомств. Слід
зазначити, що керівники та окремі працівники
управління державної служби включені до
складу викладачів центру.

Під час навчального процесу слухачі центру
постійно інформуються про можливість і необ"
хідність перепідготовки та здобуття спеціальної
освіти в галузі науки «державне управління» 
у регіональних інститутах Національної академії
державного управління та за спеціальністю
«правознавство» на факультеті післядипломної
освіти Хмельницького університету управління
та права.

Періодичні соціологічні опитування слухачів
центру дають змогу розробляти пропозиції
щодо вдосконалення й підвищення ефектив"
ності діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Зокрема центром
перепідготовки спільно із центром соціологіч"
них досліджень Хмельницького університету
управління та права проводилося соціологічне
дослідження слухачів щодо їх ставлення до
діяльності місцевих органів влади, подальшого
розвитку та становлення інформаційного су"
спільства в Україні, в ході якого опитано 
204 респонденти.

У процесі здійснення спільного пілотного
проекту облуправління держслужби й центру
підвищення кваліфікації відпрацьовано ре"
комендації щодо подальшої співпраці управлін"
ня й центру в питаннях підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місце"
вого самоврядування Хмельницької області, які
нині успішно втілюються.

Одним із пріоритетних завдань діяльності
управління є впровадження комп'ютерного
обліку державних службовців. Минулого року на
базі центру проведено три дводенних практич"
них семінари «Упровадження та використання
локальної системи "Картка" ЄДКС "Кадри"» для
спеціалістів кадрових служб райдержадмініст"
рацій, управлінь облдержадміністрації, терито"
ріальних підрозділів центральних органів вико"
навчої влади в області. Набуті працівниками
практичні навички сприяли тому, що завдання 
з уведення особових карток держслужбовців 
у комп'ютерну базу управління виконуються
успішно.

Потрібно особливо підкреслити, що Управ"
ління державної служби Головного управління
державної служби України в Хмельницькій
області в процесі виконання своїх завдань 
і функцій постійно співпрацює з Хмельницькою
обласною державною адміністрацією та Хмель"
ницькою обласною радою. Начальник управ"
ління є членом колегії облдержадміністрації,
входить до складу координаційних рад з питань
державної служби облдержадміністрації та 
із запровадження системи управління якістю 
в діяльність облдержадміністрації, комісій з по"
переднього розгляду пропозицій щодо відзна"
чення державними нагородами України та 
з розгляду пропозицій щодо зарахування до
кадрового резерву. 

Тісна співпраця управління державної служби
з обласною державною адміністрацією та
обласною радою сприяє підвищенню автори"
тету державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування, підвищенню ефек"
тивності роботи з персоналом в органах дер"
жавної влади та місцевого самоврядування,
успішному виконанню завдань, що стоять перед
Управлінням державної служби в Хмельницькій
області.
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Постановка проблеми. Створення Цент"
ральної Ради в період національно"визвольних
змагань 1917–1920 років стало початком відрод"
ження державності в Україні: завдяки зусиллям
Ради постала перша українська держава ХХ сто"
ліття – Українська Народна Республіка (УНР).
Українські лідери творили національну державу
за надзвичайно несприятливих умов – часів сві"
тової війни, революційних подій, невирішених
політичних, економічних та соціальних питань.

Державотворчі процеси, що відбувалися
протягом 1917–1918 років, багато в чому близь"
кі до сучасності, тому вивчення як позитивного,
так і негативного досвіду державного будівницт"

ва, створення органів державної влади в період
Центральної Ради дасть змогу уникнути поми"
лок минулого і сприятиме утвердженню україн"
ської державності на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Формування органів державної влади в добу
Центральної Ради та окремі аспекти їх діяль"
ності представлені в роботах вітчизняних нау"
ковців В. Верстюка, В. Єрмолаєва, О. Копилен"
ка, М. Копиленка, В. Рум'янцева, В. Солдатенка
[1–5] та ін., а також у працях істориків україн"
ської діаспори М. Грушевського, Д. Дорошенка
[6, 7] та ін. Для дослідження проблеми важли"
вим є збірник документів «Українська Централь"
на Рада» [8, 9], матеріали якого висвітлюють
розвиток державного апарату та його діяльність
упродовж 1917 року й на початку 1918 року.

Мета статті – розглянути і проаналізувати
формування та діяльність органів державної
влади (законодавчої, виконавчої та судової) 
у період Центральної Ради (березень 1917 року –
квітень 1918 року).

Виклад основного матеріалу. Організація
Центральної Ради почалася 3 березня 1917 ро"
ку, а завершилася 7 березня обранням президії
Ради та голів комісій, які входили до її складу.
Таким чином, з перших днів свого існування
Центральна Рада формувала власні організа"
ційні структури. Уперше склад Центральної Ради
та її керівництва був опублікований 19 березня
газетою «Вісті з Української Центральної Ради».
Рада складалася з президії (голова – М. Грушев"
ський, заступник голови – В. Науменко, товариш
голови – Д. Антонович, писар – С. Веселовський,
скарбник – В. Коваль) та дев'яти комісій: фінан"
сової, правничої, шкільної, агітаційної, редак"
ційної, друкарських справ, маніфестаційної,
інформ"бюро, прес"бюро [8].

Якщо в першій відозві Центральної Ради до
українського народу від 9 березня ще про неї 
не йшлося, то в другому зверненні від 19 берез"
ня вона визначається як головна установа, яка
повинна «орудувати усіма справами нашими». 
У відозві зазначалося, що у квітні планується
скликання загальноукраїнського конгресу «для
установлення постійних членів Центральної
Ради» [8, с. 45].

Центральна Рада поповнювала свій склад,
удосконалювала структуру та намагалася закрі"
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пити за собою статус керуючої організації в Ук"
раїні. Із цією метою 6 квітня 1917 року був скли"
каний Всеукраїнський національний конгрес, на
який прибуло, за різними даними, 700–900 де"
легатів з усіх регіонів України [1]. Уже 8 квітня
конгрес ухвалив організаційну структуру Ради,
яка мала складатися зі 100–150 депутатів від
українських губерній, різних верств населення
та політичних партій*. Головою Ради обрано
М. Грушевського, його заступниками – В. Вин"
ниченка та С. Єфремова [8]. Таким чином, націо"
нальний конгрес сприяв піднесенню авторитету
Центральної Ради та заклав правові засади
перетворення її на парламентську установу. Ра"
да була реорганізована й поповнена на терито"
ріальній основі, вона стала вищим легітимним
представницьким органом усього українського
народу.

На думку М. Грушевського, національний кон"
грес поклав початок «національному парламенту,
а заразом проведена при тому національна орга"
нізація (при проведенні виборів)» [6, с. 122].

Першим узагальнюючим документом, що ре"
гламентував діяльність Ради, став Наказ Україн"
ської Центральної Ради від 23 квітня 1917 року.
В ньому зазначалося, що Центральна Рада є
«представницьким органом всієї організованої
української людності» та провадить свою діяль"
ність через загальні збори й Комітет [8, с. 71].
Наказ обумовлював повноваження та порядок
роботи зборів і Комітету: «Загальні збори визна"
чають напрям і характер всієї роботи Україн"
ської Центральної Ради», а Комітет «провадить
роботу Центральної Ради в конкретній, постійно
зміняючійся обстановці моменту» [8, с. 71–72].
Отже, загальні збори визнавалися вищим
органом Центральної Ради. Чергові збори мали
скликатися не рідше ніж один раз на місяць. 
А в разі потреби передбачалося скликання екст"
рених зборів**.

До складу Комітету Центральної Ради ввійшло
33 особи (голова та два заступники – президія;
17 членів, які обиралися загальними зборами;
обрані Комітетом голови комісій Ради та окремі
особи). Наказ не містив чіткого розмежування
повноважень Центральної Ради та її Комітету.
Водночас лідери Центральної Ради – М. Грушев"
ський і В. Винниченко – на засіданні Комітету 
3 травня визначили компетенцію Центральної Ра"
ди як парламенту [8]. Можна стверджувати, що зі
створення Комітету Центральної Ради почи"
нається її перетворення на парламентську
установу. Комітет, який став керівним осередком
Ради, готував проекти найважливіших політичних
рішень, що вносилися на розгляд Центральної
ради. Деякі рішення, наприклад І Універсал від
10 червня, Комітет ухвалював і проголошував
від імені Центральної Ради. Запроваджена
наказом структура Центральної Ради з певними
змінами дійшла до сьогодення.

У червні 1917 р. Центральна Рада розширила
платформу своєї діяльності, узявши на себе
функції законодавчого органу (до скликання
Установчих зборів). Виконавчі функції перейшли
до повноважень Генерального секретаріату,
який був створений 15 червня й мав виконувати
постанови Центральної Ради. До його складу
ввійшли: В. Винниченко – голова і генеральний
секретар внутрішніх справ, П. Христюк – генера"
льний писар, Х. Барановський – генеральний
секретар фінансових справ, С. Єфремов – гене"
ральний секретар міжнаціональних справ, 
С. Петлюра – генеральний секретар військових
справ, Б. Мартос – генеральний секретар зе"
мельних справ, І. Стешенко – генеральний сек"
ретар освітніх справ, М. Стасюк – генеральний
секретар продовольчих справ та В. Садовський –
генеральний секретар судових справ [8].

Повноваження Генерального секретаріату
були визначені в Декларації, прийнятій на за"

* Згодом персональний склад Центральної Ради налічував 643 особи внаслідок розширення територіального,
національного та партійного представництв [2]. Після домовленості з Тимчасовим урядом склад Центральної Ради
розширився на 30 % за рахунок представників національних меншин і становив 822 особи [4].

** За час існування Центральної Ради відбулося дев'ять загальних зборів. Перші збори (8 квітня 1917 року) затвердили
список членів Центральної Ради і сформували її виконавчий орган – Комітет. Другі загальні збори (22–23 квітня) ухвалили
перший нормативний документ діяльності Ради – Наказ Української Центральної Ради. У центрі уваги третіх зборів (7–
9 травня) стояло питання взаємовідносин з Тимчасовим урядом. Четверті загальні збори (1–3 червня) заслухали звіт
В. Винниченка про поїздку української делегації до Петрограда та ухвалили рішення звернутися до українського народу. П'яті
збори (20 червня – 1 липня) затвердили утворення Генерального секретаріату та його декларацію, ухвалили рішення про
реорганізацію Центральної Ради, схвалили ІІ Універсал. Шості загальні збори (5–6 серпня) обговорювали відмову
Тимчасового уряду санкціонувати Статут вищого крайового органу управління на Україні та заміну його Тимчасовою
інструкцією Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні. Сьомі загальні збори (29 жовтня – 2 листопада)
обговорювали ситуацію, що склалася в країні після падіння Тимчасового уряду в Петрограді. Восьмі збори (12–17 грудня)
розглянули процес підготовки до виборів Установчих зборів. Дев'яті загальні збори (15–25 січня 1918 року) обговорили хід
мирних переговорів у Бресті, наступ більшовиків і санкціонували реорганізацію Малої ради.
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гальних зборах 27 червня. У документі зазна"
чалося, що Центральна Рада стала вищим зако"
нодавчим органом українського народу, а Гене"
ральний секретаріат – виконавчим органом
Центральної Ради, «котрому вона передає в сій
сфері свою повну власть» [8, с. 158].

У зв'язку з утворенням Генерального секре"
таріату відбулися зміни в правовому статусі
Комітету Центральної Ради, який затверджував
Генеральний секретаріат, контролював фінанси
Ради тощо. Інформуючи п'яті загальні збори про
створення Генерального секретаріату 23 червня
1917 року, М. Грушевський зауважив, що ново"
створений виконавчий орган Центральної Ради
«не усуває Комітету Центральної Ради, котрий
має бути «Малою Центральною Радою», несу"
чою законодатні функції в промежутках між
двома сесіями» [8, с. 116].

Для реорганізації Комітету була створена
комісія, а 29 червня п'яті загальні збори ухва"
лили розроблену комісією постанову, за якою
Комітет отримував право вирішувати «справи,
що належать до компетенції Центральної Ради»
[8, с. 144]. Цією ж постановою розширювався
склад Комітету до 40 осіб та визначався порядок
роботи. На початку липня Комітет поповнився
представниками національних меншин (18 осіб)
і отримав назву Мала рада.

Невдовзі, 1 серпня 1917 року, Мала рада за"
твердила власний регламент, за яким повинна
була проводити чергові та надзвичайні збори.
Схвалення важливих законодавчих рішень
могло відбуватися не менше ніж 2/3 голосів від
загальної кількості учасників, а для затверд"
ження інших проектів було достатньо 1/2 голо"
сів. Рішення приймалися простою більшістю
відкритим, закритим чи поіменним голосуван"
ням [8]. Мала рада звітувала перед Централь"
ною Радою на загальних зборах, але ці звіти
мали лише інформативний характер. Отже, зі
створенням Малої ради чітко визначилося
розмежування між законодавчою та виконавчою
владою: Мала рада стала законодавчим орга"
ном, відповідальним перед Центральною Ра"
дою, а Генеральний секретаріат – виконавчим
органом, підлеглим Малій раді.

Мала рада почала відігравати провідну роль 
у діяльності Центральної Ради. Більшість з най"
важливіших політичних рішень Центральної
ради були прийняті Малою радою (ухвалено І, ІІІ
та ІV Універсали, статут Генерального секрета"
ріату, Конституцію УНР, закони про грошову

одиницю, громадянство УНР, адміністративно"
територіальний устрій України, про запровад"
ження григоріанського календаря, ратифіко"
вано Брестський мирний договір).

Одним з основних напрямів законодавчої
роботи Малої ради стало правове забезпечення
скликання українських Установчих зборів. Із
цією метою 21 серпня 1917 року Мала рада
обрала дві комісії: одну – для визначення компе"
тенції Установчих зборів, другу – для вироблен"
ня закону про вибори [8]. У прийнятому Малою
радою 7 листопада ІІІ Універсалі вибори до
Установчих зборів призначалися на 27 грудня
1917 року, а їх скликання – на 9 січня 1918 року.
В документі зазначалося: «До Установчих зборів
України вся власть творити лад на землях
наших, давати закони і правити належить нам,
Українській Центральній Раді, і нашому прави"
тельству – Генеральному секретаріатові Украї"
ни» [8, с. 400–401].

У листопаді Мала рада прийняла Закон про
вибори до Установчих зборів та обрала М. Мо"
роза головою Всеукраїнської виборчої комісії.
Виборчий закон складався зі 183 статей і ви"
значав головні засади скликання Установчих
зборів [8].

Важливим кроком у законодавчій і держа"
вотворчій діяльності Центральної Ради було
прийняття нею Закону про виключне право
Центральної Ради видавати законодавчі акти
УНР від 25 листопада 1917 року, який регла"
ментував порядок видання законів, розмежову"
вав повноваження в цій сфері Центральної Ради
і Генерального секретаріату: «Виключне і непо"
дільне право видавати закони для Української
Народної Республіки належить Українській Цент"
ральній Раді», за Генеральним секретаріатом
закріплювалося право «видавати розпоряд"
ження в обсягу урядування на основі законів» [8,
с. 477]. Отже, закон закріплював законодавчі
повноваження виключно за Центральною Радою.

Останнім нормативним актом, прийнятим
Малою радою 29 квітня 1918 року*, стала Кон"
ституція УНР, або Статут про державний устрій,
права і вільності УНР. Вона складалася з таких
розділів: «Загальні постанови», «Права грома"
дян України», «Органи влади Української Народ"
ної Республіки», «Всенародні збори Української
Народної Республіки», «Про Раду народних
міністрів Української Народної Республіки»,
«Суд Української Народної Республіки», «Націо"
нальні союзи» [9, с. 330–335].

* Дати у статті до введення григоріанського календаря в УНР 14 березня 1918 року подано за старим стилем, далі – за новим.
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Конституція передбачала встановлення в Ук"
раїні парламентської республіки. Один з голов"
них принципів документа – це поділ влади. Зако"
нодавчу владу мали здійснювати Всенародні
збори, які обиралися шляхом всенародного
голосування. Виконавча влада належала Раді
народних міністрів, яка контролювалася збора"
ми. Вищою судовою інстанцією був Генеральний
суд, який обирався Всенародними зборами.
Проект Конституції УНР є досягненням конститу"
ційного процесу в період Центральної Ради, ос"
нову якого заклали резолюції Всеукраїнського
національного конгресу й Універсали Централь"
ної Ради.

На формування органів державної влади в до"
бу Центральної Ради також впливав Тимчасовий
уряд, який негативно ставився до державо"
творчих процесів в Україні. Російський уряд не
визнавав Центральну Раду, мотивуючи це тим,
що вона «не вибрана всенародним голосуван"
ням, то уряд навряд чи може визнати її вираз"
ницею точної волі всього українського народу»
[1, с. 145]. Питання про відносини Центральної
Ради з Тимчасовим урядом обговорювалося на
засіданнях третіх загальних зборів, що проходи"
ли 9 травня 1917 року. Збори вирішили послати
до Петрограда делегацію, яка підготувала росій"
ському уряду Декларацію Української Централь"
ної Ради. У документі зазначалося, що Цент"
ральна Рада визнана вищим органом влади:
«Голос Центральної Ради – голос організова"
ного народу» [1, с. 284]. Проте Тимчасовий уряд
відмовився визнавати Центральну Раду вищим
органом українського народу, відхиливши вимо"
гу української делегації щодо встановлення
автономії України.

За цих обставин вдалим тактичним ходом
Центральної Ради було утворення Генерального
секретаріату. «У такий спосіб, – писав М. Грушев"
ський, – Центральна Рада оголосила «шах»
уряду», поставивши його «щільно перед загро"
зою конфлікту» [Цит. за кн.: 1, с. 158]. Побою"
вання розгортання україно"російського конфлік"
ту змусило Тимчасовий уряд шукати порозуміння
із Центральною Радою. У липні 1917 року росій"
ський уряд визнав Генеральний секретаріат
вищою крайовою виконавчою владою України.

Тоді ж Центральна Рада розширила склад
Генерального секретаріату. Членами уряду
стали: В. Голубович – генеральний секретар 
у справах шляхів, О. Зарубін – генеральний
секретар пошт і телеграфів, М. Рафес – гене"
ральний контролер, П. Стебницький – комісар
України при Тимчасовому уряді. Крім цього, за"

лишилися вільними ще дві вакансії – гене"
рального секретаря праці й генерального се"
кретаря торгу та промисловості [3].

Розширений склад Генерального секретаріа"
ту Мала рада схвалила 15 липня. Потрібно було
лише затвердити його в Петербурзі. Адже за 
ІІ Універсалом, прийнятим 3 липня, Центральна
Рада мала обрати наново Генеральний секрета"
ріат і подати його склад Тимчасовому урядові на
затвердження [8]. З метою затвердження ново"
го складу Генерального секретаріату та для нор"
малізації стосунків з російським урядом у липні
до Петрограда виїхала українська делегація.

Центральна Рада підготувала й подала Тимча"
совому урядові на затвердження також Статут
вищого крайового органу управління на Україні,
або Статут Генерального секретаріату, що скла"
дався з 21 параграфа. Документ містив нове
визначення Центральної Ради – «орган револю"
ційної демократії всіх народів України». Згідно зі
статутом, Генеральний секретаріат був «вищим
крайовим органом управління на Україні» [8,
с. 181]. До його складу мало входити 14 секре"
тарів: внутрішніх справ, фінансових, військових,
продовольчих, земельних, судових, освітніх,
національних, торгу та промисловості, пошт 
і телеграфів, праці, шляхів, а також генеральний
контролер і генеральний писар. Структура Гене"
рального секретаріату свідчить про те, що він
охоплював усі основні сфери державного,
господарського й культурного життя.

Статут регламентував відносини Генерально"
го секретаріату із Центральною Радою й росій"
ським урядом. Український уряд обирався Ра"
дою та затверджувався Тимчасовим урядом.
Генеральний секретаріат був відповідальним
перед Центральною Радою, а в період між її
сесіями – перед Малою радою. У разі незгоди
Генерального секретаріату з рішенням Малої
ради з будь"якого питання воно передавалося
на розгляд Центральної Ради, засідання якої
скликалося негайно. Центральна Рада могла
висловити недовіру Генеральному секретаріату,
що означало його відставку [8].

Проте Тимчасовий уряд не затвердив статуту,
натомість видав Тимчасову інструкцію Гене"
ральному секретаріатові Тимчасового уряду на
Україні (4 серпня 1917 року). Інструкція скла"
далася з дев'яти пунктів, у яких Центральна Рада
згадувалася побіжно. На відміну від статуту
інструкція по"іншому визначала статус Гене"
рального секретаріату, який визнавався органом
Тимчасового уряду у справах місцевого управ"
ління Україною. До того ж інструкція звужувала
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компетенцію Генерального секретаріату: вилу"
чалися генеральні секретарства військових
справ, судових, продовольчих, шляхів, пошт 
і телеграфів [8].

Українська делегація була проти позиції
Тимчасового уряду. Шості загальні збори (5–
6 серпня) обговорювали ситуацію, що склалася,
та шляхи виходу з неї. Загальні збори ухвалили
резолюцію, в якій замовчувалося питання про
прийняття чи неприйняття інструкції. Двознач"
ність резолюції зумовила урядову кризу, і голова
Генерального секретаріату В. Винниченко подав
у відставку, його місце посів Д. Дорошенко, але
через декілька днів В. Винниченко знову очолив
уряд. Відповідно змінювався й персональний
склад генеральних секретарів [1]. Нарешті, 14 ве"
ресня Тимчасовий уряд затвердив Генеральний
секретаріат у такому складі: голова секретаріату
й генеральний секретар внутрішніх справ – 
В. Винниченко, освітніх справ – І. Стешенко,
фінансових справ – М. Туган"Барановський, зе"
мельних справ – М. Савченко"Більський, націо"
нальних справ – О. Шульгін, генеральний
контролер – О. Зарубін, генеральний писар – 
О. Лотоцький, комісар України при Тимчасово"
му уряді – П. Стебницький [7].

Український уряд намагався розширити свої
повноваження. Про це свідчить друга Деклара"
ція Генерального секретаріату від 29 вересня
1917 року: «Генеральний секретаріат, призначе"
ний і затверджений як вищий орган влади 
в Україні Тимчасовим урядом, тим самим стає 
в тісні державно"правові відносини до найвищих
органів влади Всеросійської республіки. В інст"
рукції Генеральному секретаріатові ці відносини
точно не зазначені. Тому"то Генеральний секрета"
ріат, в першу чергу, розробляє по всіх секретар"
ствах ті норми, якими мають визначатися межі
компетенції кожного секретарства і всього
секретаріату в цілому» [8, с. 323].

Після повалення в Петрограді Тимчасового
уряду, 1 листопада 1917 року, Центральна Рада
збільшила склад Генерального секретаріату. До
нього ввійшли секретарства військових (С. Пет"
люра), продовольчих (М. Ковалевський), судо"
вих справ (М. Ткаченко), торгу та промисловості
(В. Голубович), шляхів (В. Єщенко), пошт і теле"
графів (О. Зарубін – виконуючий обов'язки
генерального секретаря), праці (М. Порш).
Особи, які очолили ці секретарства, отримали
статус генеральних комісарів, щоб формально
не порушувати інструкцію Тимчасового уряду
[8]. У другій половині грудня Мала рада ство"
рила ще Генеральне секретарство морських

справ та реорганізувала Генеральне секретарст"
во національних справ у Генеральне секретар"
ство міжнародних справ [9].

Остання, дев'ята, сесія Центральної Ради 
11 січня 1918 року ухвалила ІV Універсал, що
проголошував самостійність УНР. Документ
повідомляв про перейменування Генерального
секретаріату в Раду народних міністрів. Фор"
мування нового складу уряду доручалося
В. Голубовичу, який 19 березня 1918 року
представив Малій раді склад нового кабінету.
Остаточно складений список міністрів Мала
рада затвердила 24 березня. До Ради народних
міністрів увійшли: голова кабінету – В. Голу"
бович, генеральний писар – П. Христюк, міністр
внутрішніх справ – М. Ткаченко, судових справ –
С. Шелухін, військових і виконуючий обов'язки
морських справ – О. Жуковський, шляхів – Є. Со"
кович, пошт і телеграфів – Г. Сидоренко, земель"
них справ – М. Ковалевський, фінансових справ –
С. Перепелиця, освітніх справ – В. Прокопович,
торгу та промисловості – І. Фещенко"Чопівський,
закордонних справ – М. Любинський, праці –
Л. Михайлов, продовольчих справ – Д. Коліух [9].

Щодо діяльності українського уряду, то він
займався такими самими питаннями, які вирішу"
вала Центральна Рада. Перше місце посідали
матеріальні проблеми. Так, протягом верес"
ня–жовтня 1917 року на засіданнях неоднора"
зово обговорювалося питання про виділення по"
мешкання для Генерального секретаріату та
інших секретарств (готель «Франція», Педагогіч"
ний музей), про забезпечення уряду канцеляр"
ським приладдям. У грудні і Центральна Рада, 
і Генеральний секретаріат вирішували питання
ціноутворення – уряд видав Постанову «Про ціни
на державний спирт», а парламент ухвалив
Закон «Про збільшення тарифу на вантажі».

Генеральний секретаріат приділяв велику
увагу роботі з пресою. Наприклад, у вересні він
розглянув питання про створення офіційного
друкованого органу – «Вісника Генерального
секретаріату» (перший номер якого вийшов 
у листопаді), а також про подання в пресу відо"
мостей щодо діяльності Генерального секре"
таріату [3, с. 23, 25]. При уряді діяло прес"бюро.

Розглядаючи формування органів державної
влади в період Центральної Ради, не можна
оминути ще одну гілку влади – судову. Діячі
Центральної Ради усвідомлювали необхідність
мати власну судову систему. Декларація
Генерального секретаріату від 27 червня визна"
чала завдання та компетенцію Секретаріату
судових справ. Друга Декларація Генерального
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секретаріату від 29 вересня підтвердила необ"
хідність затвердження Секретаріату судових
справ у складі Генерального секретаріату [8].

Наміри Центральної Ради щодо формування
власної судової системи знайшли підтримку 
в ІІІ Універсалі від 7 листопада 1917 року: «Суд
на Україні повинен бути справедливий, відпо"
відний духові народу. З тою метою приписуємо
Генеральному секретарству судових справ зро"
бити всі заходи до упорядкування судівництва
і привести до згоди з правними поняттями наро"
ду» [8, с. 400].

Реалізовувати свої наміри Центральна Рада
почала 10 листопада 1917 року, коли Мала рада
затвердила законопроект, згідно з яким «суд на
Україні твориться іменем Української Народної
Республіки» [8, с. 408].

Наступним кроком на шляху формування
судової системи стало прийняття Малою радою
Закону «Про утворення Генерального суду» від 
2 грудня 1917 року, який визначав його структуру,
компетенцію, місцезнаходження. Закон перед"
бачав, що українські Установчі збори ухвалять
Конституцію УНР. Генеральний суд, який знахо"
дився в Києві, складався з трьох департаментів:
цивільного, карного та адміністративного. Від"
повідно до закону, члени Генерального суду –
генеральні судді – обиралися Центральною Ра"
дою за поданням Генерального секретаріату [8].

Ще два закони – «Про умови обсаджування 
і порядок обрання суддів Генерального та апеля"
ційного судів» та «Про прокурорський нагляд на
Україні» – Мала рада затвердила 23 грудня 
1917 року [9, с. 63–64]. Згідно з першим законом,
Центральна Рада обирала всіх суддів більшістю 
в 3/5 голосів присутніх за списками Генерального
секретаріату судових справ. Другий закон нада"
вав право генеральному секретареві судових
справ призначати прокурорів. У січні Центральна
Рада обрала вісім членів Генерального суду і вісім
членів апеляційного [2]. Отже, ухваливши закон
про створення Генерального суду, Центральна
Рада зробила важливий крок у розмежуванні
влади на законодавчу, виконавчу й судову.

Висновки. Наведені вище дані свідчать про
те, що Центральна Рада, створена групою
української інтелігенції, за час свого існування
(березень 1917 року – квітень 1918 року)
збільшила чисельність майже в десять разів і на"
лічувала 822 особи. Вона стала вищим пред"
ставницьким органом усього українського наро"
ду. Одним з головних та пріоритетних напрямів
роботи Центральної Ради було формування
органів державної влади.

На початковому етапі Рада як законодавчий
орган провадила свою діяльність через
загальні збори та Комітет, що був виконавчим
органом. Після реорганізації Комітету в Малу
раду він отримав право вирішувати питання,
що належали до компетенції Центральної
Ради, тобто Мала рада отримала законодавчі
повноваження. Виконавчі функції були покла"
дені на Генеральний секретаріат.

Таким чином, чітко розмежувалися повнова"
ження між законодавчою та виконавчою вла"
дою: Мала рада стала законодавчим органом,
відповідальним перед Центральною Радою, а Ге"
неральний секретаріат – виконавчим органом,
підлеглим Малій раді. Після проголошення ІV Уні"
версалу Генеральний секретаріат був переймено"
ваний на Раду народних міністрів. З 1 вересня
1917 року до 29 квітня 1918 року Генеральний
секретаріат і Рада народних міністрів провели
не менше ніж 124 засідання, на яких розглянуто
майже 2 тис. питань. Більшість із найважливіших
політичних рішень Центральної Ради прийняті її
законодавчим органом – Малою радою.

Зі створенням Генерального суду в період
діяльності Центральної Ради остаточно завер"
шується формування трьох гілок влади – зако"
нодавчої, виконавчої та судової.
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Для становлення будь"якої науки і наукової
галузі «державне управління» зокрема, залиша"
ється актуальним створення понятійно"катего"
ріального апарату. Кожна наука оперує певними
категоріями – найбільш істотними і фундамен"
тальними у межах цієї теорії поняттями, що
відображають найбільш суттєві, закономірні
управлінські зв'язки та відносини. На наш по"
гляд, категорії наукової галузі  «державне управ"
ління» визначають рівень управлінської думки,
будучи логічними складовими пізнання публіч"
ної адміністрації в еволюційному розвитку. 

Побудова системи категорій у сфері держав"
ного управління, як і суто наукова інтерпретація
їх змісту, сьогодні перебуває в процесі форму"
вання. У «державному управлінні», як галузі
наукового знання, остаточно ще не склався

власний понятійний апарат, має місце вживання
мови інших наук, що інколи не відповідає
специфіці управлінської науки. Понятійному
апарату, дефініціям управлінської науки інколи
притаманні нечіткість, невизначеність, дискусій"
ність, що негативно впливає на розвиток теорії
та практики державного управління. Такий стан
можна пояснити еволюцією наукової теорії,
приростом наукових знань, що відбувається 
за умови зламу багатьох ідеологічних схем.
Процес державотворення суттєво впливає 
на зміст традиційних для нас категорій та понять 
у сфері державного управління, що у свою чергу,
зумовлює відповідний розвиток і вдосконалення
понятійного апарату наймолодшої в Україні
науки.

Негативний чинник розвитку науки – недо"
статність словникових та енциклопедичних ви"
дань, у яких би повністю у вигляді термінологіч"
ної ієрархії відображалися теоретичні результати
еволюції у галузі «державне управління» на
даному етапі її теоретико"методологічного
осмислення, з урахуванням міждисциплінар"
ного характеру та специфіки цієї сфери діяль"
ності. Зрозуміло, що за таких умов створення
термінологічних словників,  словників"довідни"
ків є потребою дня. Тому вихід чергової наукової
праці відомого українського дослідника в галузі
«державного управління» Валентина Яросла"
вовича Малиновського слід вважати знаковою
подією для розвитку цієї наукової галузі. 

Слід зазначити, що це вже друге, доповнене 
й перероблене видання «Словника термінів 
і понять з державного управління». До його зміс"
ту внесені зміни, викликані інтенсивним розвит"
ком науки державного управління, переосмис"
ленням автором окремих наукових підходів,
понять, категорій, визначень, здобутками
фахівців у цій сфері та змінами, що відбулися 
у системі органів публічної влади України за
означений період. 

Маючи досвід роботи в органах влади, Мали"
новський В. Я. як практик і науковець творчо

АКТУАЛЬНЕ СЛОВНИКОВЕ ВИДАННЯ 
З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ *

* Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. – Вид. 2�ге, доп. і виправл. – К.: Центр сприяння
інституційного розвитку державної служби, 2005. – 254 с. – (Серія «Бібліотека молодого державного службовця»).
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поєднав теоретичні знання із безпосередньою
практикою державного та муніципального
управління. Такий симбіоз дає можливість за"
безпечити професійну спрямованість видання.

У словнику подані сучасне розуміння теоре"
тико"методологічних основ, практичні пара"
дигми адміністративно"управлінської науки.
Запропонований автором підхід ураховує су"
часну модель публічної адміністрації у контексті
завдань політико"адміністративної реформи. 

Автор творчо застосував попередні наукові
надбання, зокрема власну фундаментальну
працю «Державне управління» (2000, 2003 рр.)
та навчальний посібник «Державна служба:
теорія і практика» (2003 р.), що здобули широке
визнання серед фахівців  та практиків держав"
ного управління, а також студіюючої молоді. 
У роботі над словником автор використав 
і досвід педагогічної роботи у Волинському
державному університеті імені Лесі Українки, де
розробив навчальні програми і викладаються
курси з державного та муніципального управ"
ління.

У «Словнику термінів і понять з державного
управління» Малиновського В. Я. подано біля
700 наукових понять і термінів найбільш ужи"
ваних в теорії та практиці сучасного державного
управління. 

Ця серйозна наукова праця відрізняється
оригінальністю, професійним і творчим підхо"
дом до структурної побудови, аргументованістю
та доступністю матеріалу, логічністю формулю"
вання термінів, що, безумовно робить її цінною
як для розвитку управлінської науки, так і для
практичного використання у сфері публічної
адміністрації.

Надзвичайно корисне те, що під час укладан"
ня словника, автор творчо опрацював і викорис"
тав надбання як національної, радянської та
зарубіжної управлінської думки, сучасні теорети"
ко"методологічні досягнення науки державного
управління у поєднанні з практикою управлін"
ської діяльності. Довідкове видання відрізня"
ється глибоким охопленням емпіричного
матеріалу, професійним і творчим опрацюван"
ням джерельної бази, логікою, аргументова"
ністю та доступністю матеріалу. Це свідчить про
високий науковий рівень запропонованої праці,
яка без сумніву, є вагомим внеском у розвиток
науки державного управління. У процесі підго"
товки словника Малиновський В. Я. використав
численні літературні джерела, зокрема про"
аналізував наукові праці вітчизняних та зарубіж"
них учених, документальну базу у сфері дер"

жавного управління та державної служби
(закони, нормативно"правові акти, управлінські
документи), узагальнив практичну діяльність
органів виконавчої влади у контексті переходу
до нового розуміння завдань та функцій публіч"
ної влади в умовах глобалізаційних процесів 
і входження України до європейського адмініст"
ративного простору.

Автором запропоновані цілком нові підходи
до визначення більшості наукових категорій та
понять, значна кількість котрих уперше потра"
пила до словникових видань, зокрема «політи"
ко"адміністративні функції управління», «психо"
лого"акмеологічна служба» тощо. Окремі з них
носять новаторський характер (наприклад,
«деліктологія держслужбовців», «категорії дер"
жавного управління», «публічна адміністрація»,
«публічна служба», «публічні функції», «реорди"
наційні відносини», «управлінські патології»,
«цивільна служба»). 

Усе вищесказане підтверджує створення
цілісної праці, в якій досить аргументовано та
оригінально поєднано науково"теоретичний
матеріал, останні досягнення адміністративно"
управлінської науки та практику державного
управління. Можна передбачити практичну
цінність Словника для підготовки спеціалістів 
з державного управління, державних службов"
ців й усіх, хто цікавиться проблемами державно"
го будівництва. 

Зрозуміло, що певні трактування автора
викликають і повинні викликати зауваження, що
цілком природньо для наукових праць. Адже
окремі положення, запропоновані автором, усе
ще не здобули остаточного трактування серед
представників управлінської науки. Але цей
недолік швидше є перевагою, оскільки спонукає
до серйозної наукової дискусії з метою остаточ"
ного врегулювання спірних питань, що стриму"
ють розвиток управлінської думки.

ВАЛЕНТИН ТЕРТИЧКА,
доктор наук з державного управління,

професор кафедри державної політики
та управління політичними процесами

Національної академії державного 
управління при Президентові України 
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Управління державної служби Головдерж"
служби України в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі відповідно
до Указу Президента України від 4 квітня 
2003 року № 291 «Про День державної служби»
та доручення Начальника Головдержслужби
України Т. Мотренка організували та провели
заходи з нагоди святкування в регіонах четвер"
тої річниці Дня державної служби.

Начальниками управлінь були затверджені
відповідні заходи, якими передбачалися прове"
дення урочистих засідань, відзначення кращих
державних службовців, виступи в засобах масо"
вої інформації та ін.

Управліннями надіслані вітальні листи на
адреси керівників обласних та районних дер"
жавних адміністрацій, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади з при"
вітаннями та пропозиціями щодо відзначення
Дня державної служби.

Відпрацьовані та надіслані подання про
визначення кандидатур державних службовців
та працівників органів місцевого самовря"
дування для нагородження заохочувальними
відзнаками Головдержслужби України та обл"
держадміністрацій.

У всіх регіонах пройшли урочисті засідання 
з нагоди Дня державної служби. Під час святко"
вих заходів відбулося вручення відзнак Голов"
держслужби України, обласних державних адмі"
ністрацій, обласних рад, грошових винагород,
цінних подарунків кращим державним службов"
цям, пролунали вітання на адресу ветеранів
державної служби, транслювалися докумен"
тальні фільми відповідної тематики, проведено
святкові концерти.

На радіо, телебаченні, в друкованих засобах
масової інформації виступили начальники уп"
равлінь з привітаннями державних службовців 
з нагоди професійного свята.

У заходах взяли участь керівники Головдерж"
служби України, обласних та районних держав"
них адміністрацій, керівники органів місцевого
самоврядування. Всього у святкуванні було
задіяно понад 30 тисяч державних службовців.

Необхідно відмітити змістовність заходів, які
проводили управління державної служби

Головдержслужби України в Донецькій, Черні�
вецькій, Київській, Кіровоградській, Волин�
ській, Одеській, Сумській, Львівській облас"
тях та м. Києві.

У сесійній залі Донецької обласної ради
відбулося засідання круглого столу, присвяче"
ного 75"річчю Донецької області та Дню держав"
ної служби. 

У його роботі взяли участь: керівний склад
облдержадміністрації, обласної ради та Управ"
ління державної служби Головдержслужби
України в Донецькій області, ветерани дер"
жавної служби, керівники структурних підроз"
ділів облдержадміністрації, молоді державні
службовці.

Ветерани державної служби, які багато років
працювали в цій сфері та зробили значний вне"
сок у соціально"економічний, науково"технічний
і культурний розвиток Донецької області, були
відзначені та нагороджені Почесними грамо"
тами Кабінету Міністрів України та подяками
Прем'єр"міністра України, цінними подарун"
ками Кабінету Міністрів України, почесними
грамотами та подяками голови облдерж"
адміністрації, голови обласної ради та Донець"
кого міського голови.

Начальник Головдержслужби України Т. Мот"
ренко взяв участь у заходах з нагоди святкування

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
В РЕГІОНАХ

На фото: привітання Начальника Головдержслужби
України Т. Мотренка з Днем державної служби



90

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

Дня державної служби, які проходили в Доне"
цькому обласному академічному музично"дра"
матичному театрі. Він привітав державних
службовців зі святом, побажав їм плідної праці
на благо процвітання державної служби.

В урочистостях взяли участь переможці
обласного конкурсу «Кращий державний
службовець, краща посадова особа місцевого
самоврядування», ветерани державної служби,
міські голови, голови райдержадміністрацій та
районних рад. Т. Мотренко вручив кращим дер"
жавним службовцям нагороди Головдержслуж"
би України.

Після урочистих зборів Т. Мотренко разом 
з керівництвом Донецької облдержадміністрації
та обласної ради відповів на запитання
представників засобів масової інформації.

У Чернівецькій області в межах урочистих
заходів було проведено обласний конкурс
«Кращий посадовець», підсумки якого підведені
на урочистому засіданні з нагоди Дня державної
служби, яке відбулося в приміщенні обласного
музично"драматичного театру імені Ольги Ко"
билянської.

У зазначених заходах взяв участь перший
заступник Начальника Головдержслужби Украї"
ни М. Борсук.

Управлінням державної служби Головдерж"
служби України м. Києва було підготовлено та
проведено конкурс «Кращий державний служ"
бовець м. Києва». 21 червня 2007 року в Київсь"
кому академічному театрі оперети відбулися
урочистості з нагоди відзначення його пере"
можців  і  лауреатів  та  проведений святковий 

концерт, присвячений Дню державної служби.
У заході взяли участь Міністр Кабінету Міністрів
України А. Толстоухов, керівництво Головдерж"
служби, начальники територіальних управлінь
державної служби, державні службовці місцевих
органів виконавчої влади та територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої
влади, запрошені представники засобів масової
інформації.

З нагоди відзначення Дня державної служби
22 червня 2007 року на засіданні колегії
Київської міської державної адміністрації 
заслухано питання про хід виконання плану
спільних дій з удосконалення роботи з дер"
жавними службовцями м. Києва між Київською
міською державною адміністрацією та Управлін"
ням державної служби Головдержслужби 
в м. Києві на 2007 рік.

За ініціативою Голови Київської обласної
державної адміністрації було запрошено дер"
жавних службовців Київської області до Націо"
нального академічного театру опери та балету
України імені Тараса Шевченка на виставу
«Віденський вальс», яка відбулася 26 червня
2007 року. У заході взяли участь 125 державних
службовців Київської області, у тому числі 3 осо"
би від кожної районної державної адміністрації.

Управлінням в Кіровоградській області
спільно зі Спілкою молодих державних службов"
ців проведено урочисте зібрання з нагоди свята.

Біляївська та Білгород�Дністровська рай"
держадміністрації Одеської області приурочили
до Дня державної служби та провели святкові
концертні програми «Від усієї душі» та «Зоряний
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На фото: А. Толстоухов вручає диплом 
переможцю конкурсу «Кращий державний

службовець м. Києва» 

На фото: вручення нагород Головдержслужби
України
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дощ», організували поїздку 45 державних служ"
бовців до м. Одеси на театральну виставу «За
двома зайцями».

У Волинській області за участю Управління
державної служби Головдержслужби України
розпочався другий етап І обласної Спартакіади

«Здоров'я» серед державних службовців 
у межах Всеукраїнської спартакіади. У шахово"
шашковому клубі м. Луцька «Біла тура» пройшли
змагання з шашок. З метою підвищення іміджу
державної служби серед молоді, залучення її до
служби в органах виконавчої влади і з нагоди
Дня державної служби проведено засідання
круглого столу на тему «Державна служба:
сучасний стан і перспективи розвитку» зі
студентами Волинського інституту імені
В'ячеслава Липинського Міжрегіональної
академії управління персоналом.

У Сумській області з нагоди свята проведено
толоку в центральному парку імені Івана Коже"
дуба міста Суми.

У Львівському Будинку вчених відбулося
урочисте відзначення Дня державної служби за
сприяння Управління державної служби Голов"
ного управління державної служби України 
у Львівській області спільно з профспілкою апа"
рату Львівської облдержадміністрації.

Заходи з нагоди святкування Дня державної
служби знайшли широке висвітлення на облас"
них радіо, телебаченні, в друкованих засобах
масової інформації.

На фото: Т. Мотренко вітає переможців 
та лауреатів конкурсу «Кращий державний

службовець м. Києва»
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НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

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

від 15 листопада 2006 р. № 1624

Київ

Про затвердження Порядку проведення 
спеціальної перевірки відомостей, 

що подаються кандидатами на зайняття посад

Дію Постанови зупинено 
(згідно з Указом Президента України  від 11 січня 2007р. № 6/2007) 

Дію Постанови відновлено 
(у зв'язку із скасуванням Указу Президента  від 11 січня 2007року № 6/2007

згідно з Указом Президента  від 21 лютого 2007 р. № 130/2007) 

Додатково див. конституційне подання  Президента України  від 11 січня 2007 р. 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на
зайняття посад (додається).

Прем'єр�міністр України                 В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 15 листопада 2006 р. № 1624

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

1. Спеціальна перевірка (далі – перевірка) стосовно відомостей, що подаються кандидатами на
зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснює Президент України за подан"
ням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України (далі – кандидати на зайняття посад),
проводиться у разі необхідності за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України або посадової особи,
що його заміщає, Головдержслужбою за участю МВС, Державної податкової адміністрації і СБУ. 

2. Головдержслужбі разом з дорученням на проведення перевірки надсилаються документи
кандидата на зайняття посади, оформлені в установленому порядку. 

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

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

достовірність відомостей, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе у процесі розгляду
питання щодо його призначення на відповідну посаду, зокрема тих, що стосуються його доходів 
та зобов'язань фінансового характеру, належного йому нерухомого та цінного рухомого майна, вкладів 
у банках і цінних паперів, в тому числі за кордоном; 

стан додержання кандидатом вимог, визначених законодавством з питань державної служби,
боротьби з корупцією і державної таємниці. 

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

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

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

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

8. Інформація про результати перевірки додається до документів кандидата на зайняття посади або
до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду. Документи, 
що надійшли у процесі перевірки кандидата, є конфіденційними і зберігаються в Головдержслужбі 
в установленому порядку. 

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

від 24 січня 2007 р. № 36

Київ

Про внесення зміни до пункту 3 
Порядку обчислення стажу державної служби

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Абзац двадцять другий пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 
1995 р., № 1, ст. 21, № 3, ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 20, ст. 580, № 21, ст. 597; Офіційний
вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., № 9, ст. 345; 1999 р., № 16, ст. 649, № 29,
ст. 1476, № 45, ст. 2232; 2000 р., № 22, ст. 900, № 28, ст. 1164; 2001 р., № 44, ст. 1982; 2002 р., № 21, 
ст. 1045; 2004 р., № 9, ст. 534, № 15, ст. 1044, № 21, ст. 1436, № 26, ст. 1698; 2005 р., № 2, 
ст. 83, № 3, ст. 142; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 23, ст. 1724, № 25, ст. 1814, № 31, ст. 2233, ст. 2235, № 48,
ст. 3200, № 50, ст. 3324), – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 
2007 р. № 4, викласти в такій редакції: 

«час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законо"
давством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури
Міністерства внутрішніх справ;».

Прем'єр�міністр України                 В. ЯНУКОВИЧ
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 7 лютого 2007 р. № 32"р

Київ

Про забезпечення діяльності груп аналізу політики 
у центральних органах виконавчої влади 

та Секретаріаті Кабінету Міністрів України 

Для підвищення рівня професіоналізму державних службовців у питаннях підготовки урядових рішень,
зокрема щодо сприяння виконанню Плану дій Україна – ЄС, Головдержслужбі забезпечити методично"
організаційне супроводження діяльності групп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та
Секретаріаті Кабінету Міністрів України та їх фінансування починаючи з 2007 року за бюджетною програмою
«Прикладні дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського
Союзу» з урахуванням результатів реалізації проекту «Пілотне запровадження груп аналізу політики 
у державних органах як особливий інструмент посилення їх інституційної спроможності та нова форма
підвищення кваліфікації (тренінгу) державних службовців без відриву від служби».

Прем'єр�міністр України                В. ЯНУКОВИЧ

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

від 4 квітня 2007 р. № 142"р

Київ

Про віднесення посад заступників керівників апарату 
місцевих держадміністрацій до відповідних категорій посад 

державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» віднести посади заступників керівників
аппарату місцевих держадміністрацій до таких категорій посад державних службовців: 

четверта категорія – заступник керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації;

шоста категорія – заступник керівника апарату районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації.

Прем'єр�міністр України                 В. ЯНУКОВИЧ
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ВИБІРКА РОЗ'ЯСНЕНЬ 
ЩОДО ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Чи може вийти на пенсію державного службовця особа, трудовий договір з якою було
розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі скороченням
чисельності або штату працівників чи за станом здоров'я відповідно до статті 21 Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні» у 2007 році?

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про державну службу» на одержання пенсії державних службовців
мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності загального
трудового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років, у тому числі стажу
державної служби не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах
державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених
до категорій посад державних службовців, – незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного
віку. 

Статтею 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні» передбачено, що особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було
розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку зі змінами 
в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням
підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, гарантується право на достроковий вихід
на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж для
чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, – стаж
роботи, який дає право на цей вид пенсії.

Однак з метою приведення окремих норм законів у відповідність до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2007 рік» (стаття 71) дію статті 21 Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» зупинено
на 2007 рік.

Враховуючи викладене, у 2007 році особа, трудовий договір з якою було розірвано з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі скороченням чисельності або штату
працівників, а також за станом здоров'я не може вийти на пенсію державного службовця.

(Закон України «Про державну службу», Закон України «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про державний бюджет
України на 2007 рік»).  

Чи можливе притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності під
час проходження випробувального терміну?

Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну службу» під час прийняття на державну
службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

Крім того, згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового дого"
вору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності
працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування має бути застережена в наказі
(розпорядженні) про прийняття на роботу. 

У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, у тому числі 
й щодо накладення дисциплінарних стягнень.
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Статтею 14 зазначеного Закону передбачено, що дисциплінарні стягнення застосовуються 
до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, пере"
вищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби,
а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує орган, в якому він
працює.

До службовців, окрім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю
України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

• попередження про неповну службову відповідність;
• • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю України за порушення трудової дисципліни 

до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
• догана;
• звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих

категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Враховуючи викладене, до державного службовця можуть бути застосовані вказані дисци�

плінарні стягнення, у тому числі і в період проходження випробувального терміну.

(Закон України «Про державну службу», Кодекс законів про працю України)


