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– Шановна Тамаро Сигізмундівно, що для Вас
стало мотивом для участі в конкурсі «Кращий
державний службовець м. Києва»?

– Про те, що відбудеться конкурс і що мене
обрано для участі в ньому, я дізналася від керів$
ництва Київської міської державної адміністрації.
Чому серед ще двох також гідних співробітників
опинилася я? Можливо, тому що в моїй трудовій
книжці лише один запис про місце роботи.

Коли мені запропонували взяти участь у кон$
курсі, виникло бажання неодмінно позмагатися. 
У першу чергу – заради своїх дітей. Стараюся бути
їм взірцем. Для них я залишаюся авторитетом 
і зараз, коли вони мають власні сім'ї. А ще хотіла

показати приклад молодим колегам, довести, що
цінуються працівники, які не тільки добре знають
свою справу, але й уміють подати руку колегам,
друзям, рідним і приятелям. Адже мені як керівни$
кові відділу фінансів місцевих органів влади і са$
моврядування доводиться постійно співпрацюва$
ти і з вищими посадовцями, і з тими, хто на
нижчих постах. Я завжди намагаюся знаходити 
з ними спільну мову і, якщо потрібно, допомогти,
підтримати. Мабуть, за ці якості мене обрали й го$
ловою комісії з праці та соціальних питань об'єд$
нання первинних профспілкових організацій
Київради та Київської міської державної адмініст$
рації. Я очолюю її вже понад 10 років.

– Розкажіть, будь"ласка, як проходив конкурс,
про Ваші враження від участі в ньому.

– У конкурсі крім представників органів вико$
навчої влади і місцевого самоврядування Києва
брали участь представники податкової адмі$
ністрації, контрольно$ревізійного управління,
антимонопольного комітету. Загалом були пред$
ставлені всі державні службовці столиці. Усві$
домлюючи покладену на мене відповідальність,
намагалася виправдати сподівання тих людей,
які довірили мені довести, що найкращий керів$
ник відділу працює в Київській держадміністрації.
Для себе вирішила, що не маю права зганьбити
себе й усіх тих, хто вірив у мене, й повинна пройти
цей шлях гідно, тому на кожному його етапі
відчувала ще більше бажання зробити все на
відмінно.

Умовами конкурсу передбачено п'ять етапів.
Найскладнішим для мене виявився етап, коли
ставилися запитання на швидкість реагування,
а при цьому ще необхідно бути дуже уважною. За
годину потрібно відповісти на 100 запитань, що
стосуються проходження державної служби, 
а також умов оплати праці. Позитивним момен$
том для мене стало повідомлення про результати
цього етапу: я встигла дати вірну відповідь на 
94 запитання!

– Це дійсно чудовий результат, яким можна
пишатися. Ви вперше брали участь у конкурсі?

Так, це перший конкурс у моєму житті. 
І важливий. На офіційній церемонії відзначення
переможців конкурсу, яка проходила в червні,
сказано, що цьому конкурсу нададуть загально$

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ №3/20074

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

«УСІМ ЛЮДЯМ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ НА ШЛЯХУ, 
ТРЕБА ПОДАВАТИ РУКУ»

Тамара Сигізмундівна Лисенко з 1973 року пра"
цює в Київській міській державній адміністрації.
Нині вона обіймає посаду начальника відділу
фінансів місцевих органів влади і самовряду"
вання Головного фінансового управління. Її про"
фесійність 2002 року відзначено почесним
званням заслуженого економіста України. У червні
2007 року вона перемогла в конкурсі «Кращий
державний службовець м. Києва» у номінації «Ке"
рівник відділу».



державного статусу. Гадаю, розпочато добру
справу, яка підвищить авторитет державної
служби. Приємною щодо цього новиною стала
постанова Кабінету Міністрів України «Про прове$
дення щорічного Всеукраїнського конкурсу
“Кращий державний службовець”». У добрий час
усім, хто буде брати в ньому участь. Обіцяю, що
допомагатиму учасникам у підготовці до конкурсу
в межах своєї компетенції.

– Про що Ви подумали одразу, коли оголосили
переможця у Вашій номінації?

– Коли бігла на сцену, то й ніг під собою не
відчувала – так переповнювали емоції, і перше,
про що подумала: у своєму житті я вже перемогла.

– А як реагували на досягнення й участь 
у конкурсі Ваші рідні? Чи підтримували Вас? 

– Дуже хвилювалися за мене. Після кожного
етапу конкурсу син і донька телефонували, запи$
тували, як усе пройшло, які результати, що далі.

Життя так склалося, що своїх дітей я вихову$
вала сама. Знаєте, коли людина має за плечима
прожиті десятки років, вона може визначити, що 
є пріоритетним у житті, чим пишатися. Мої діти –
моя гордість. Сергій закінчив інженерно$еконо$
мічний факультет Державної академії легкої
промисловості України, працює в органах систе$
ми Міністерства надзвичайних ситуацій України,
одружений, має сина. Ольга пішла моїми слідами.
Вона закінчила Київський національний економіч$
ний університет, вийшла заміж, народила двох
діточок, працює в Солом'янській районній 
у м. Києві державній адміністрації.

– Тамаро Сигізмундівно, як складався Ваш
трудовий шлях?

– Про свій трудовий шлях можу розказати
небагато. З 1973 року, після того як я закінчила
Київський інститут народного господарства,
отримавши диплом за спеціальністю фінанси 
і кредит, усе своє життя працюю в Київській
міській державній адміністрації. Тут я вдоскона$
лювала свій професіоналізм, зросла як фахівець.
Починала з посади економіста штатного від$
ділу, а 1981 року мене призначили начальником
відділу фінансового управління. Наступного року
виповниться 35 років з того часу, як я працюю на
державній службі.

– Які завдання Вам доводиться виконувати на
державній службі?

– Основним завданням нашого відділу є забез$
печення планування та фінансування видатків на
утримання місцевих органів влади і самовряду$
вання, матеріальне забезпечення всіх працівників
цих органів. Зокрема ми обраховуємо їхню оплату
праці в межах чинного законодавства. На жаль,

сьогодні посадовий оклад провідного спеціаліста
місцевого рівня становить лише 630 гривень, і як$
що він тільки почав працювати, то надбавки за
вислугу років не отримує. Тому великі сподівання
покладаємо на прийняття нових законів, що спри$
ятимуть піднесенню життєвого рівня державних
службовців, і в першу чергу чекаємо ухвалення
нової редакції Закону України «Про державну
службу».

– Що порадили б людям, які вступають на дер"
жавну службу?

– Насамперед хочу, щоб усі державні службов$
ці відчували відповідальність. Молодим працівни$
кам необхідно усвідомлювати, що державна
служба – це структура з належним порядком,
дисципліною, організованістю. Прикро, проте
нині нерідко в молоді немає тієї відповідальності,
яка була за радянських часів. Знаєте, коли, проки$
даючись уночі, згадаєш, що чогось не зробив, –
усе, до ранку думаєш, як швидше потрапити на
роботу і скоріше закінчити. Скажу з власного дос$
віду: ті, хто мають солідний стаж державної служ$
би й відповідну надбавку, її дійсно заслужили.

Тим, хто вирішив присвятити своє життя слу$
жінню державі, хочу побажати серйозно стави$
тися до своїх обов'язків, думати про майбутнє 
й не гнатися за речовими благами. На теперішній
час матеріальне забезпечення працівників у дер$
жавному секторі значно нижче, ніж у комерційній
сфері. Однак заробітна плата в комерційних під$
приємствах сьогодні є, а завтра її немає.

Треба завжди пам'ятати: що ти віддаєш дер$
жаві, тим вона тобі й віддячує. Якщо ти себе проя$
виш, тебе обов'язково помітять.

– Тамаро Сигізмундівно, Ви стільки років при"
святили одній роботі! Скажіть, що для Вас відпо"
чинок?

– Кожну вільну хвилину стараюся провести зі
своїми рідними. Саме це для мене – відпочинок.
Мої робочі дні починаються рано, тому що нама$
гаюся ще до початку робочого часу встигнути
якомога більше зробити. Буває, що на роботі так
утомишся, що й ніг під собою не чуєш, а зайдеш
до дітей, онуків – і все минає. Я дуже люблю своїх
онуків. Колеги знають: за своїх рідних я готова все
віддати. Діти й онуки – найголовніше в моєму
житті. Відпочивати з ними – радість!

– З якими словами Ви йдете по життю?
– Порядність і доброта. І своїх дітей цьому нав$

чала. Усім людям, які зустрічаються на шляху, тре$
ба подавати руку. Якби люди частіше один од$
ному посміхались, якби насправді бажали один
одному здоров'я, думаю, життя було б іншим.

Матеріал підготовлено Антоніною Бондаренко

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
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Постановка проблеми. На шляху до інтегра$
ції у світове товариство Україна зіштовхнулася 
з проблемою масштабної корупції, що харак$
теризується різноманітністю та високою органі$
зованістю її форм: підкуп, лобізм, олігополія,
політична й транснаціональна корупція, хабар$
ництво тощо. У країні з'явилися соціальні «хво$
роби» високорозвинених країн, що вже мають
значний досвід протидії корупції. Україні ж необ$
хідно виробити власний національний «імуні$
тет», щоб не втратити свою економічну та
зовнішньополітичну незалежність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема боротьби з корупцією в державній
службі стала предметом дослідження багатьох
учених [1–11]. Опубліковані наукові статті охоп$
люють різні аспекти цього явища та протидії
йому. Зокрема, у них приділяється увага аналізу

поняття «корупція» як соціального та правового
явища та його основним ознакам, впливу коруп$
ції на економіку, розробці системи заходів, перш
за все правового характеру, спрямованих на бо$
ротьбу з корупцією, запобіганню корупційним
проявам в окремих сферах здійснення функцій
держави.

На думку дослідників, боротьба з корупцією
передбачає реалізацію комплексу політичних,
ідеологічних, правових, економічних, психоло$
гічних, організаційних заходів як на загально$
державному, так і на відомчому (галузевому)
рівнях. 

Саме такий комплексний підхід закріплений 
в Указі Президента України від 9 лютого 2004 ро$
ку № 175/04 «Про систему заходів щодо усу$
нення причин та умов, які сприяють злочинним
проявам і корупції».

ВОЛОДИМИР ТКАЧ,
заступник Начальника 

Головдержслужби України

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

ЮРІЙ ЮРЧЕНКО,
начальник контрольно�інспекційного управління 

Головдержслужби України
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Мета роботи – аналіз заходів щодо дотри$
мання нормативно$правової бази з питань
державної служби та запобігання проявам
корупції в органах виконавчої влади.

Виклад основного матеріалу. Відповідно
до Положення про Головне управління держав$
ної служби України, Головдержслужба здійснює
заходи, спрямовані на запобігання проявам
корупції серед державних службовців; уза$
гальнює звітність центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань дотримання вимог
Закону України «Про боротьбу з корупцією» та
подає її Кабінету Міністрів України; перевіряє
в державних органах та органах місцевого само$
врядування дотримання вимог законів України
«Про державну службу», «Про боротьбу з коруп$
цією» та інших законодавчих актів, що стосують$
ся державної служби; у встановленому порядку
проводить службові розслідування з питань
дотримання державними службовцями законо$
давства про державну службу, про боротьбу з ко$
рупцією, а також фактів порушення етики поведін$
ки державних службовців; за зверненням Глави
Адміністрації Президента або Міністра Кабінету
Міністрів України проводить за участю Держав$
ної податкової адміністрації України (ДПАУ), Міні$
стерства внутрішніх справ України (МВС) 
і Служби безпеки України (СБУ) обов'язкову
спеціальну перевірку відомостей, що подають
кандидати на посади державних службовців,
яких призначає Президент або Кабінет Міністрів
України.

Головдержслужба України узагальнює звіти
центральних і місцевих органів виконавчої
влади про виконання вимог Закону України «Про
боротьбу з корупцією». Незважаючи на прове$
дення органами виконавчої влади певних
заходів щодо запобігання проявам корупції, ста$
тистичний звіт про виконання цього закону за
формою 1$КОР свідчить про недостатній рівень
взаємодії між органами виконавчої влади,
правоохоронними органами та судами.

У зв'язку зі змінами, внесеними в березні
2005 року до частини 2 статті 8 Закону України
«Про боротьбу з корупцією», що передбачають
лише адміністративну відповідальність (у ви$
гляді штрафу), у І півріччі 2007 року прийнято
лише одне судове рішення про звільнення з поса$
ди (або іншим способом усунено від виконання
функцій держави), що на 75% менше, ніж у І пів$
річчі 2006 року, коли було прийнято чотири
судових рішення; порушено вісім кримінальних
справ, що на 33,3% більше, ніж за відповідний
період 2006 року – шість протоколів; закрито

340 адміністративних справ, що на 7,9% менше,
ніж у І півріччі 2006 року – 367 адміністративних
справ (рис. 1–5).

Рис. 1. Кількість протоколів, направлених до суду

Рис. 2. Кількість протоколів, 
за якими прийнято судові рішення 

Рис. 3. Кількість державних службовців
і посадових осіб  місцевого самоврядування, 

проти яких за рішенням суду 
порушено кримінальні справи 

ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ
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Рис. 4. Кількість державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування, 

оштрафованих за рішенням суду 

Рис. 5. Кількість державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування, 

стосовно яких за рішенням суду 
закрито адміністративні справи

ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ
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Усього за І півріччя 2007 року притягнуто до
адміністративної відповідальності 2 721 поса$
дову особу, що на 14,6% більше, ніж у І півріччі
2006 року (2375 осіб). З них державних службов$
ців – 1437, або 52,8% (за І півріччя 2006 року – 
1 239, або 52,2 %), посадових осіб місцевого
самоврядування – 926, або 34% (за відповідний
період 2006 року – 552, або 23,2 %).

У І півріччі 2007 року найбільша частка дер$
жавних службовців, притягнутих до адміністра$

тивної відповідальності, від їх загальної кількості
в регіоні – 1,56 % – у Харківській області, а за
відповідний період минулого року – 1,09%; най$
менша – 0,05 % – у Києві, як і за відповідний
період 2006 року – 0,05 %. Загалом по Україні за
І півріччя 2007 року частка притягнутих до адмі$
ністративної відповідальності державних 
службовців від їх загальної кількості складає
0,56%, а за відповідний період 2006 року – 0,48%
(рис. 6).

Рис. 6. Частка державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності, 
від їх загальної кількості в регіоні, %
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Так, за І півріччя 2007 року до суду направлено
3 912 протоколів про корупційні діяння (за відпо$
відний період 2006 року – 3596), з них стосовно
державних службовців І–ІІ категорій – 6 (за І пів$
річчя 2006 року – 8), ІІІ–ІV категорій – 837 (за
відповідний період 2006 року – 460), V–VІІ кате$
горій – 1247 (за І півріччя 2006 року – 1468), поса$
дових осіб місцевого самоврядування – 1304 (за
відповідний період 2006 року – 782).

Найбільшу кількість адміністративних прото$
колів про корупційні діяння, зокрема серед дер$
жавних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування І–ІV категорій, складено за:

• відмову фізичним або юридичним особам 
у наданні інформації, що передбачено правовими
актами, навмисне затримування її, надання не$
достовірної чи неповної інформації (29,7%);

• надання незаконних переваг фізичним або
юридичним особам при підготовці та прийнятті
нормативно$правових актів чи рішень (19%).

На виконання доручення Прем'єр$міністра Ук$
раїни від 6 квітня 2007 року № 15896/1/1$07, від$
повідно до статті 13 Закону України «Про дер$
жавну службу», статті 6 Закону України «Про 
боротьбу з корупцією» та постанови Кабінету Міні$
стрів України від 11 серпня 1995 року № 641 «Про
застосування статті 13 Закону України 
“Про державну службу”» Головдержслужбою Ук$
раїни узагальнено надану органами державної
влади інформацію щодо забезпечення подання
державними службовцями та іншими особами,
які виконують функції держави, відомостей про
доходи та зобов'язання фінансового характеру,
у тому числі й за кордоном, за 2006 рік.

За даними органів державної влади, що
надійшли до Головдержслужби України, станом
на 29 травня 2007 року декларації про доходи,
зобов'язання фінансового характеру та майно$
вий стан за 2006 рік подали 332 726 державних
службовців та атестованих працівників Держав$
ної податкової адміністрації України та Дер$
жавної митної служби України, серед яких 
3321 особа перебувала у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку чи 
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по$
в'язаною з вагітністю й пологами.

Не подав декларації в установлений чинним
законодавством термін 181 державний службо$
вець та атестований працівник Державної по$
даткової адміністрації України та Державної
митної служби України, або 0,05% від загальної
кількості посадових осіб, які мали подати
декларації (за 2005 рік – 226, або 0,07%). Серед
державних службовців, які не подали декларації,

141 особа перебувала у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку чи 
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'я$
заною з вагітністю й пологами (за 2005 рік – 180).
З інших причин не подали декларації 40 осіб 
(за 2005 рік – 29), зокрема перший заступник
начальника державного управління в Івано$
Франківській області Міністерства охорони нав$
колишнього природного середовища України,
який перебував під слідством за статтею 368 час$
тини 2 Кримінального кодексу України; 34 дер$
жавних службовці, які знаходилися на лікуванні;
два державних службовці Міністерства юстиції
України (перебували за кордоном); один атесто$
ваний працівник ДПАУ; по одному державному
службовцю від Київської міської державної адмі$
ністрації та Житомирської облдержадміністрації
(без обґрунтованої причини).

Узагальнену інформацію надіслано з відповід$
ними пропозиціями до Кабінету Міністрів
України. У свою чергу уряд доручив органам ви$
конавчої влади невідкладно вжити заходів щодо
державних службовців, які порушили вимоги
вказаних статей законів та постанови, з метою
недопущення порушень у майбутньому.

Головдержслужба України відповідно до
покладених на неї завдань здійснює заходи,
спрямовані на запобігання проявам корупції
серед державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування. Так, за її ініціативою
в березні 2007 року проведено спільну з МВС,
СБУ та ДПАУ пряму телефонну лінію «СуспільE
ство проти корупції», під час якої громадянами
поставлено 49 запитань. На них відповідали
заступники Начальника Головдержслужби Укра$
їни, голови ДПАУ, начальника Головного управ$
ління боротьби з організованою злочинністю та
корупцією СБУ та оперуповноважений в особ$
ливо важливих справах Головного управління
боротьби з організованою злочинністю МВС
України.

Пряма телефонна лінія дала можливість
громадянам отримати інформацію щодо:

• порядку подання декларацій про доходи та
видатки державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування;

• форм і методів здійснення контролю за
діяльністю посадових осіб органів державної
влади щодо виконання законів України «Про
державну службу», «Про боротьбу з корупцією»
та іншого антикорупційного законодавства.

При цьому громадяни дають оцінку та вносять
пропозиції щодо поліпшення роботи правоохо$
ронних органів й органів виконавчої влади.
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У звітному періоді Головдержслужба вдоско$
налювала нормативно$правову базу з питань
державної служби та запобігання проявам
корупції серед державних службовців. Так, на
виконання рішення урядового комітету з питань
національної безпеки, оборони та правоохорон$
ної діяльності від 5 квітня 2007 року доопрацьо$
вано та погоджено з усіма міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастополь$
ською міськими державними адміністраціями
проект Закону України «Про державну служE
бу» (нова редакція), який 16 липня 2007 року
повторно подано на розгляд Кабінету Міністрів
України.

Крім того, Головдержслужбою розроблено
проект Закону України «Про внесення змін
до статті 13 Закону України “Про державну
службу”», схвалений Верховною Радою України
13 червня 2007 року.

Метою цього закону є:
• розповсюдження на всі категорії державних

службовців обов'язку щодо заповнення всіх
розділів декларації про доходи;

• законодавче закріплення обов'язкової спе$
ціальної перевірки відомостей, що подають
кандидати на посади державних службовців,
призначення (або погодження призначення) на
які здійснюються Президентом, Верховною
Радою та Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що відповідно до статті 6 Закону
України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» на Головдержслужбу покла$
дено лише функції консультативного та мето$
дичного забезпечення служби в цих органах, 
з метою протидії корупції серед посадових осіб
місцевого самоврядування 31 травня 2007 року
на розширеному засіданні колегії Головдерж$
служби прийнято рішення розглянути питанE
ня щодо можливого внесення змін до статей
6 і 20 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», а саме: перед$
бачити в статті 6 здійснення Головдержслужбою
контролю за дотриманням вимог законодавства
про службу в органах місцевого самоврядування
та боротьбу з корупцією в них, доповнити статтю
20 підставою припинення державної служби 
в органах місцевого самоврядування в разі
порушення присяги посадовою особою (на сьо$
годні така норма в законодавстві відсутня).

З відповідними пропозиціями Головдерж$
служба звернулася до Кабінету Міністрів
України та за його дорученням спільно із

зацікавленими центральними органами вико$
навчої влади опрацьовує це питання.

На виконання пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2006 року 
№ 1673 «Про стан фінансово$бюджетної
дисципліни, заходи щодо посилення боротьби 
з корупцією та контролю за використанням
державного майна і фінансових ресурсів» і за
дорученням Міністра Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2007 року № 1441/62/1$07 робочою
групою в складі представників Головдерж$
служби, Мін'юсту, Держкомтелерадіо та
Київського національного університету внутріш$
ніх справ України розроблено проект Закону
України «Про доброчесну поведінку осіб,
уповноважених на виконання функцій дерE
жави». З метою обговорення законопроекту,
висловлення пропозицій і зауважень з боку
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та громадських організацій
його розміщено на офіційному веб$сайті Голов$
держслужби України й направлено відповідні
листи вказаним установам.

На виконання доручень Міністра Кабінету Мі$
ністрів від 16 квітня 2007 року № 12361/3/1$07 та
від 21 травня 2007 року № 12361/9/1$07 Голов$
держслужбою України розроблено проект
постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Порядку проведення служE
бового розслідування стосовно державних
службовців» та доопрацьовано проект постаE
нови Кабінету Міністрів України «Про провеE
дення Всеукраїнського конкурсу “Приязна
адміністрація”», що схвалені урядом 18 липня
2007 року.

За ініціативою Головдержслужби України та 
з урахуванням рекомендацій Групи держав Ради
Європи проти корупції (GRECO) на міжвідомчій
робочій нараді представників Мін'юсту, Мінобо$
рони, МВС, ДПАУ, СБУ, Державної прикордонної
служби, Державного департаменту з питань ви$
конання покарань обговорювалося питання
щодо утворення при Кабінеті Міністрів України
координаційного комітету з питань протидії
корупції. За результатами наради Головдерж$
служба звернулася з пропозицією створення
такого органу до уряду.

Одним із заходів щодо запобігання проявам
корупції є підвищення рівня правової освіти
державних службовців. Із цією метою праців$
ники Головдержслужби України протягом І пів$
річчя 2007 року брали участь у 8 семінарах,
проведених у Центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників юстиції
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Мін'юсту України, для керівників регіональних
управлінь юстиції, кадрових служб центральних
органів виконавчої влади та Держспожив$
стандарту України, де виступили з лекціями на
теми «Державна служба та проблеми боротьби
з корупцією» та «Конкурс як основний інст$
румент добору кадрів на державну службу».
Всього прочитано 16 годин лекцій (за відповід$
ний період 2006 року проведено 9 семінарів 
і прочитано 18 годин лекцій).

На виконання Програми розвитку державної
служби на 2005–2010 роки, затвердженої поста$
новою Кабінету Міністрів України від 8 червня
2004 року № 746, Головдержслужбою як дер$
жавним замовником у І півріччі 2007 року органі$
зовано в Київському національному університеті
внутрішніх справ України підвищення кваліфіка$
ції 180 державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування, що вдвічі більше по$
рівняно з відповідним періодом 2006 року (93 осо$
би). Серед них 99 державних службовців I–IV кате$
горій (за I півріччя 2006 року – 43) та 81 державний
службовець V–VII категорій (за відповідний період
2006 року – 50), на яких покладено обов'язки 
з організації роботи щодо запобігання проявам
корупції в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування (рис. 7).

При цьому працівники контрольно$інспекцій$
ного управління провели чотири круглих столи
на тему «Запобігання проявам корупції серед
державних службовців», організованих для осіб,
які підвищували кваліфікацію в Київському
національному університеті внутрішніх справ
України.

З метою запобігання проявам корупції Голов$
держслужбою відповідно до покладених на неї
завдань і за дорученнями Кабінету Міністрів

України, Секретаріату Президента України,
зверненнями народних депутатів та громадян
проводяться перевірки стану дотримання вимог
законів України «Про державну службу», «Про
боротьбу з корупцією» та інших законодавчих
актів з питань державної служби. Результати
перевірок свідчать, що в більшості випадків
мають місце порушення законодавства про дер$
жавну службу та про боротьбу з корупцією.

Так, за І півріччя 2007 року Головдержслужбою
проведено 90 перевірок, що на 73,1% більше
порівняно з відповідним періодом 2006 року 
(52 перевірки), у тому числі 55 – територіаль$
ними органами.

Зокрема, центральним апаратом Головдерж$
служби за дорученням Кабінету Міністрів України
проведено 9 перевірок (у І півріччі 2006 року –
16); за зверненнями та запитами народних
депутатів України – 3 (за відповідний період
2006 року – 7); за дорученням Начальника
Головдержслужби України – 18 (у І півріччі 
2006 року – 29) (рис. 8).

На виконання доручення Кабінету Міністрів Ук$
раїни від 14 березня 2007 року № 11031 Голов$
держслужбою спільно із Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, Державним комітетом теле$
бачення і радіомовлення України, Головним
контрольно$ревізійним управлінням України та
Дніпропетровською облдержадміністрацією 
в I півріччі 2007 року проведено перевірку відомо$
стей, наведених у листі голови Національної спіл$
ки журналістів України від 2 березня 2007 року
№ 69, про порушення вимог чинного законодав$
ства головою Апостолівської райдержадмініст$
рації Дніпропетровської області при розгляді
питань, пов'язаних з конфліктною ситуацією, що
склалася навколо місцевої газети «Апостолівські
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новини», та стану виконання доручення Прем'єр$
міністра України від 25 січня 2007 року 
№ 3777/5/1$07, зокрема, у Держкомтелерадіо
та Дніпропетровській облдержадміністрації.

За результатами проведеної перевірки ре$
дакцією газети, Апостолівською райдержадмі$
ністрацією й Апостолівською районною радою
підписано Угоду про співпрацю, взаєморозу$
міння та розподіл виробничих стосунків і гаран$
тій незалежності редакційної політики, про що
офіційно повідомлено в газеті «Апостолівські но$
вини» від 9–15 квітня 2007 року № 29–30 у стат$
ті «Задля плідної співпраці».

Перевірки щодо дотримання посадовими
особами органів виконавчої влади законо$
давства з питань державної служби та боротьби
з корупцією проведені в Державному департа$
менті України з питань виконання покарань,
Міністерстві закордонних справ, Міністерстві
охорони навколишнього природного середо$
вища, Міністерстві оборони, Міністерстві
аграрної політики, Міністерстві транспорту та
зв'язку, Міністерстві культури і туризму України,
а також у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Пол$
тавській, Черкаській та Чернігівській областях.

На виконання пункту 13 Комплексної програми
профілактики правопорушень на 2007–2009 ро$
ки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2006 року № 1767, Голов$
держслужба спільно з МВС, СБУ, ДПАУ, Генпро$
куратурою, Державним департаментом України
з питань виконання покарань проводить комп$
лексні перевірки дотримання вимог законів
України «Про державну службу», «Про боротьбу
з корупцією» та інших нормативно$правових
актів з питань державної служби та запобігання
проявам корупції в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування. У поточному році
такі перевірки відповідно до Стратегічного пла$
ну діяльності Головдержслужби на 2007 рік
проведено в органах виконавчої влади Донець$
кої, Івано$Франківської областей та Києва, а до
кінця року їх заплановано провести в Міністер$
стві фінансів, Міністерстві транспорту та зв'язку,
Міністерстві аграрної політики України.

Результати перевірок, як правило, розгляда$
ються на засіданнях колегії Головдержслужби та
разом з прийнятими рішеннями колегії направ$
ляються до Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних і міських державних адміністра$
цій для врахування в роботі. У рішеннях колегії,
зокрема, звертається увага керівників держав$
них органів на необхідність застосування від$
повідних заходів згідно зі статтею 30 Закону

України «Про державну службу» щодо держав$
них службовців, які здійснили правопорушення,
пов'язані з корупцією.

Крім того, результати комплексної перевірки,
проведеної в Донецькій області, та комплексних
перевірок 2006 року розглянуто на спільному
засіданні колегій Головдержслужби та Донецької
облдержадміністрації, що відбулося 22 березня
2007 року в Донецьку.

На виконання рішення, прийнятого на спіль$
ному засіданні колегій, Головдержслужба звер$
нулася до Кабінету Міністрів України з пропо$
зицією доручити Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним і міським держав$
ним адміністраціям:

• запровадити систематичний розгляд на
засіданнях Ради міністрів Автономної Респуб$
ліки Крим, колегій обласних і міських державних
адміністрацій стану організаційно$кадрової
роботи райдержадміністрацій, структурних під$
розділів, а також виконання ними законодавства
про боротьбу з корупцією, здійснення заходів
щодо запобігання корупційним проявам і реагу$
вання на них, якому має передувати комплексне
вивчення проблеми;

• провести роботу, спрямовану на боротьбу 
з корупцією, прийняття відомчих нормативних
актів, розроблення та затвердження комплексу
відповідних заходів тощо, з обов'язковим ураху$
ванням положень Комплексної програми про$
філактики правопорушень на 2007–2009 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2006 року № 1767;

• призначити в органах виконавчої влади
працівників, відповідальних за організацію
роботи з питань запобігання корупційним проя$
вам, направити їх на підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місце$
вого самоврядування в Київський національний
університет внутрішніх справ України;

• здійснити спільні з правоохоронними орга$
нами та судами заходи щодо своєчасного
інформування органів виконавчої влади про
випадки вчинення державними службовцями
корупційних діянь;

• розглянути на засіданнях колегій кожний
факт учинення державним службовцем коруп$
ційного діяння та прийняти відповідні рішення;

• вжити заходів щодо державних службовців,
які не подали або подали неправдиві відомості
про доходи, передбачені статтею 13 Закону
України «Про державну службу», відповідно до
статті 30 вказаного закону.
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Кабінет Міністрів України підтримав пропо$
зиції та надав відповідні доручення.

Головдержслужба також запропонувала Уряду
запровадити спільно із Секретаріатом Кабінету
Міністрів України систематичне проведення
семінарів для міністра Ради міністрів Авто$
номної Республіки Крим, заступників голів
обласних і міських державних адміністрацій,
керівників структурних підрозділів з питань
організаційно$кадрової роботи та контролю,
підрозділів, що виконують обов'язки з питань
запобігання проявам корупції, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних і міських
державних адміністрацій.

Крім того, ураховуючи важливість та актуаль$
ність проблеми корупції в органах виконавчої
влади та протидії їй, запропоновано розглянути
доцільність періодичного (раз на рік) обгово$
рення з прийняттям відповідних рішень на засі$
даннях Кабінету Міністрів України із залученням
представників Головдержслужби, голови Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та голів
обласних і міських державних адміністрацій
питань дотримання вимог законів України «Про
державну службу», «Про боротьбу з корупцією»,
інших нормативно$правових актів з питань дер$
жавної служби та запобігання проявам корупції
в органах виконавчої влади.

Аналіз проведених комплексних перевірок
свідчить про недостатній рівень взаємодії між
органами виконавчої влади та правоохорон�
ними органами й судами щодо своєчасного
інформування органів виконавчої влади про
випадки вчинення державними службовцями
корупційних діянь і, як наслідок, невжиття 
в більшості випадків керівниками місцевих
органів виконавчої влади та місцевого само�
врядування стосовно працівників, які пору�
шили вимоги антикорупційного законодавст�
ва, заходів, спрямованих на припинення ними
державної служби та служби в органах місце�
вого самоврядування.

Під час проведення комплексних перевірок
представниками правоохоронних органів здій$
снюється контроль за дотриманням вимог статті
13 Закону України «Про державну службу» щодо
подання державними службовцями інформації
про отримані доходи в попередньому році та
дотримання спеціальних обмежень, передба$
чених статтею 5 Закону України «Про боротьбу 
з корупцією». Матеріали направляються Голов$
держслужбою до органу, де проводилася
перевірка, а також до МВС і СБУ для відповід$
ного реагування.

Головдержслужба запровадила щомісячну
розсилку із червня 2007 року до органів вико$
навчої влади та місцевого самоврядування
довідок про кількість державних службовців
І–ІV категорій і посадових осіб місцевого само$
врядування, які вчинили корупційні діяння, для
реагування та вжиття заходів відповідно до чин$
ного законодавства.

На виконання розпорядження Кабінету Мініст$
рів України від 13 січня 1999 року № 35$р щодо
здійснення контролю за обліком, зберіганням,
використанням дипломатичних і службових па$
спортів України, їх бланків та з метою перевірки
вжитих заходів щодо усунення недоліків,
виявлених попередньою перевіркою, Голов$
держслужбою спільно із Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, МВС, СБУ, ДПАУ та Мін'юс$
том у лютому 2007 року здійснено перевірку 
в МЗС.

Під час перевірки встановлено:
• облік, зберігання та знищення дипломатич$

них і службових паспортів та їх бланків прово$
дяться відповідно до розроблених і введених 
у дію Методики обліку і руху документів суворої
звітності в МЗС, Порядку заповнення та ведення
книги обліку бланків дипломатичних і службових
паспортів України та реєстру дипломатичних та
службових паспортів, Інструкції про порядок
оформлення, видачі, повернення, зберігання та
знищення дипломатичних і службових паспортів
України;

• порушень щодо правильності обліку, збері$
гання дипломатичних і службових паспортів
України та їх бланків не виявлено;

• загальна кількість оформлених протягом
2006 року дипломатичних паспортів становить 
1036 (за попередній рік – 726), службових пас$
портів – 2 374 (за 2005 рік – 2 821); упро$
довж року спостерігалася тенденція збіль$
шення кількості оформлених дипломатичних
паспортів;

• незначна кількість виявлених порушень (за$
галом технічного характеру) встановленого
порядку оформлення документів усунута відра$
зу після їх виявлення;

• має місце позитивна динаміка стану
дотримання державними органами, що зверта$
ються з поданнями про оформлення диплома$
тичних або службових паспортів, законодавства
України про порядок їх оформлення.

За результатами перевірки Кабінет Міністрів
України зобов'язав МЗС вжити заходів для роз$
витку позитивних тенденцій, що мали місце про$
тягом 2006 року, та забезпечити в подальшому
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неухильне дотримання порядку обліку, зберіган$
ня та використання дипломатичних і службових
паспортів та їх бланків.

За дорученнями вищих посадових осіб Украї$
ни, першого віце$прем'єр$міністра України та На$
чальника Головдержслужби в І півріччі 2007 року,
як і за відповідний період 2006 року, проведено
15 службових розслідувань за участю працівників
центральних органів виконавчої влади, у тому
числі правоохоронних органів. Із них проведено:
за дорученням Прем'єр$міністра або першого
віце$прем'єр$міністра України – 13 службових
розслідувань; за зверненнями державних служ$
бовців з метою зняття безпідставних звинувачень
або підозри – 2, причому в одному випадку без$
підставні звинувачення було знято, у іншому – не
знято через непідтвердження відомостей, наве$
дених у зверненні (рис. 9). Крім того, праців$
никами Головдержслужби взято участь у про$
веденні одного службового розслідування за
зверненням міністра економіки України.

Необхідно відзначити, що протягом І півріччя
2007 року  в проведенні службових роз$
слідувань, крім працівників Головдержслужби
України, брали участь 27 представників інших
органів виконавчої влади (за відповідний період
2006 року – 28), у тому числі правоохоронних
органів.

За результатами службових розслідувань,
проведених протягом І півріччя 2007 року, здій$
снено такі заходи протидії корупції:

• звільнено з посади голову Національної
комісії з регулювання зв'язку України О. В. Гай$
дука постановою Кабінету Міністрів України від
21 березня 2007 року № 482, а члена комісії 

С. І. Апасова – розпорядженням Кабінету Мініст$
рів України від 12 травня 2007 року № 294$р;

• визнано винним у вчиненні правопорушення,
передбаченого пунктом «а» частини 2 статті 1 та
пунктом «б» частини 1 статті 5 Закону України
«Про боротьбу з корупцією», та накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу на
начальника управління експертизи з питань
телерадіомовлення та інтернет$видань Націо$
нальної експертної комісії України з питань за$
хисту суспільної моралі М. І. Бойка постановою
суду Голосіївського району Києва;

• притягнуто до дисциплінарної відповідаль$
ності винних осіб Тернопільського національного
економічного університету, які подали недосто$
вірну інформацію стосовно кандидата на посаду
заступника голови Житомирської облдерж$
адміністрації Г. Б. Галецького, що могло приз$
вести до безпідставної відмови в призначенні
кандидата на посаду державного службовця,
наказом ректора університету від 12 березня
2007 року № 92$к.

Вказані перевірки та службові розслідування
проведені в Міністерстві закордонних справ,
Міністерстві охорони навколишнього природного
середовища, Міністерстві оборони, Міністерстві
аграрної політики, Міністерстві транспорту та
зв'язку, Міністерстві культури і туризму, Міністер$
стві економіки України, у Державному департа$
менті України з питань виконання покарань,
Національній експертній комісії з питань захисту
суспільної моралі, Національній комісії з регулю$
вання зв'язку України, територіальному управлін$
ні Держгірпромнагляду в Хмельницькій області,
Гагарінській райдержадміністрації Севастополя,
Апостолівській райдержадміністрації Дніпропет$
ровської області, а також у Вінницькій, Донецькій,
Житомирській, Запорізькій, Луганській, Полтав$
ській, Сумській, Тернопільській, Херсонській,
Черкаській та Чернігівській областях.

Загалом у І півріччі 2007 року загальна кіль$
кість перевірок і службових розслідувань порівня$
но з відповідним періодом 2005 року збільшилася
майже в 4 рази – від 28 до 105 (рис. 10).

Відповідно до Указу Президента України від
19 листопада 2001 року № 1098 «Про обов'яз$
кову спеціальну перевірку відомостей, що пода$
ють кандидати на зайняття посад державних
службовців» Головдержслужба України на вико$
нання доручень Глави Секретаріату Президента
України та Міністра Кабінету Міністрів України
спільно з МВС, ДПАУ, СБУ проводить обов'яз$
кові спеціальні перевірки. За І півріччя 2007 року
проведено 180 перевірок відомостей, що
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Рис. 9. Результати проведених службових
розслідувань Головдержслужбою України 
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подали кандидати на посади державних служ$
бовців, а за відповідний період 2006 року – 
14 (рис. 11).

Аналіз проведених у поточному році спеціаль$
них перевірок (рис. 12) свідчить, що найбільша
кількість порушень кандидатів на посади держав$
них службовців стосується надання ними недо$
стовірних відомостей (68,3% від загальної кіль$
кості перевірок). Це, зокрема, інформація щодо:

• декларування доходів і зобов'язань фінан$
сового характеру (50,8%);

• участі в діяльності юридичних осіб (23,0%);
• освіти (2,7%);
• додаткової інформації щодо притягнення

до кримінальної (4,4 %) та адміністративної
(4,9%) відповідальності за корупційні діяння.

Довідки про результати обов'язкових спеці$
альних перевірок подаються в Секретаріат
Президента України та Секретаріат Кабінету

Міністрів України для розгляду при прийнятті
рішень щодо призначень на посади державних
службовців.

Головдержслужба в межах повноважень
проводить роботу щодо реформування держав$
ної служби, запобігання проявам корупції серед
державних службовців і поширення відповідних
повноважень на посадових осіб місцевого
самоврядування, удосконалення антикорупцій$
ного законодавства та створення атмосфери
непримиримості до його порушників, а також
створення єдиної системи протидії корупції.

Висновки. Дотримання вимог антикорупцій$
ного законодавства в органах виконавчої влади
України передбачає реалізацію основних напря$
мів роботи щодо інституційного забезпечення
цілісної антикорупційної політики, а саме:

• розгляд питання про створення при Кабі$
неті Міністрів України органу, що координува$
тиме заходи щодо запобігання проявам корупції
серед державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування;

• розробку, доопрацювання та супроводження
нормативно$правових актів з питань державної
служби та запобігання проявам корупції, зокрема
проектів Закону України «Про державну службу»
та нормативно$правового акту щодо доброчес$
ної поведінки осіб, уповноважених виконувати
функції держави;

• здійснення заходів щодо організації право$
вого виховання населення з питань протидії
корупції та посилення відповідальності держав$
них службовців і посадових осіб місцевого само$
врядування;
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Рис. 11. Кількісне співвідношення 
проведених спеціальних перевірок

Головдержслужбою України 

Рис. 12. Результати проведених 
спеціальних перевірок щодо достовірності 

наданої інформації

Рис. 10. Динаміка проведених 
перевірок і службових розслідувань

Головдержслужбою України 
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• налагодження на регіональному рівні
взаємодії територіальних органів Головдерж$
служби з правоохоронними органами з метою
отримання інформації щодо державних служ$
бовців і посадових осіб місцевого самовряду$
вання, притягнутих до адміністративної або
іншої відповідальності, та застосування до них
належних заходів впливу;

• доопрацювання за змістом чинної форми
статистичної звітності про стан і результати
боротьби з корупцією в Україні з метою всебіч$
ного та об'єктивного висвітлення проблеми;

• формування бази даних осіб, притягнутих
до адміністративної або іншої відповідальності
за вчинення корупційних діянь та інших право$
порушень, пов'язаних з корупцією;

• інформування органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування про
державних службовців і посадових осіб місце$
вого самоврядування, притягнутих до адмініст$
ративної або іншої відповідальності, з метою
вжиття до них заходів відповідно до статті 30 За$
кону України «Про державну службу» та статті 
20 Закону України «Про службу в органах місце$
вого самоврядування»;

• організацію та проведення щорічних семі$
нарів для заступників голів апаратів, керівників
кадрових служб, відділів взаємодії з право$
охоронними органами та оборонної роботи
обласних державних адміністрацій і керівників
територіальних органів Головдержслужби 
з питань запобігання проявам корупції;

• організацію підвищення кваліфікації дер$
жавних службовців центральних і місцевих
органів виконавчої влади, інших державних
органів і посадових осіб місцевого самовряду$
вання, на яких покладено обов'язки з організації
роботи щодо запобігання проявам корупції;

• розробку методичних рекомендацій щодо
оцінки діяльності державного органу, що стосую$
ться забезпечення дотримання вимог законо$
давства з питань державної служби та антикоруп$
ційного законодавства, а також методичних
рекомендацій з питань запобігання та протидії
корупції;

• проведення спільного засідання колегій
Головдержслужби України, СБУ, МВС і ДПАУ,

основною метою якого має стати налагодження
співпраці між ними та вдосконалення норма$
тивно$правової бази з питань протидії корупції.
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Постановка проблеми. Незважаючи на
відсутність законодавчих основ реалізації дер$
жавних (адміністративних, або управлінських)
послуг як форми діяльності виконавчої влади, 
в Україні ухвалено ряд указів Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, ін$
ших підзаконних актів, відповідно до яких сфера
надання цих послуг отримала інституційні під$
стави для свого становлення й розвитку [1–4].

Саме така форма реалізації державно$
владних повноважень органів виконавчої влади
притаманна адміністраціям країн Європей$
ського Союзу, де відкритість, прозорість та
підзвітність є обов'язковими умовами роботи
державних інститутів.

Усе більшого поширення у світі набуває ідея
«електронного уряду» (E$Government), яка

передбачає широке застосування в органах
державної влади сучасних технологій, у тому
числі iнтернет$технологій, оскільки всесвітня
мережа дає можливість прискорити взаємодію
органів державної влади як між собою, так і без$
посередньо з клієнтами (громадянами). Одним 
з головних аргументів щодо застосування елект$
ронних технологій в управлінні є збільшення про$
зорості влади завдяки переходу на новий рівень
надання державних послуг і зворотного зв'язку 
з громадянами й бізнесовими структурами.

Потрібно зазначити, що для забезпечення
успішності практики запровадження державних
послуг в Україні бракує стандартів цих послуг, їх
законодавчого визначення. Відсутні й норма$
тивно$правові акти, які б закріплювали в межах
компетенції кожного органу державної влади

НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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перелік, порядок і регламенти надання таких по$
слуг. Певним чином подолати даний недолік
покликане розпорядження Кабінету Міністрів
України [5], що передбачає здійснення органа$
ми виконавчої влади завдання розвитку системи
адміністративних послуг, зокрема розроблення
відповідних стандартів і концепції законодав$
ства про такі послуги.

Між тим, на наш погляд, залишається відкри$
тим питання методологічного забезпечення
доступу громадян до державних послуг, оскільки
відсутні: загальновизнані науково$методичні
основи автентичного опису державної послуги,
засоби реєстрації та ідентифікації послуги тако$
го виду в межах наявного реєстру послуг,
зрозумілі для всіх верств населення довідники
державних послуг, а для реалізації електронного
врядування – відповідні електронні засоби звер$
нення громадян й отримання інформації про ці
послуги та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Нині практично кожна держава виконує полі$
тичні, соціальні, міжнародні та економічні функ$
ції [6–9]. У цьому сенсі кожен з державних
органів спрямовує свою діяльність у межах
повноважень на певний сектор державного
управління з метою задовольнити потреби
всього суспільства насамперед у безпеці, легі$
тимації (визнанні) у світі, підтримці повсяк$
денної життєдіяльності, комунікації, духовному
й культурному розвиткові. Водночас економіч$
ний розвиток є матеріальною запорукою
задоволення багатьох потреб суспільства.

Політичні функції будь$якої держави поляга$
ють у забезпеченні цілісності й збереження
суспільства, формою якого є дана держава, 
у створенні умов для його розвитку. В сучасному
світі прийнято концепцію сталого розвитку,
отже, політика розвинених держав спрямову$
ється саме на таке піднесення суспільства. Слід
визнати, що в Україні політичне орієнтування
державного управління на сталий розвиток
лише започатковується.

Міжнародні (зовнішні) функції держави пов'я$
зані з підтримкою свободи, суверенітету та
історичного існування народів конкретної країни
в рамках світового співтовариства. Зовнішня
політика має враховувати геополітичні обстави$
ни, які визначають долю народів, а також одвічні
національні інтереси. Держава повинна налаго$
джувати нормальні взаємини з іншими країнами
вздовж своїх кордонів, зберігати й зміцнювати
співробітництво з якомога більшою кількістю
держав, допомагати розвиткові міжнародних

організацій. Сприятливе міжнародне становище
створює умови для конструктивного розвитку
будь$якої країни. Сьогоднішнє міжнародне ста$
новище України не можна назвати остаточно
визначеним. Отже, залишаються не задоволе$
ними потреби суспільства в легітимації й комуні$
кації як між частинами суспільства, так і з наро$
дами інших країн.

Соціальні функції держави покликані забезпе$
чувати на всій території країни права і свободи
кожної людини. Свобода людини реалізується 
в суспільстві, у спілкуванні та співпраці з іншими
людьми. При цьому тільки державна влада може
бути гарантом захисту прав і свобод. Виконання
соціальної функції передбачає: створення дер$
жавою умов для відтворення й розвитку людини
(демографічна політика, освіта, виховання
тощо); формування соціокультурного простору,
сприятливого для самореалізації кожної люди$
ни; стимулювання творчого зростання людини;
утілення в життя принципів соціальної справед$
ливості тощо.

Економічні функції держави – створення
передумов, необхідних для ефективної еконо$
мічної діяльності суспільства. Прийнято вважати
[6], що економічна функція є найважливішою,
тому що брак належного економічного потенці$
алу або низька ефективність його використання
перешкоджають реалізації інших суспільних
функцій, оскільки всі функції держави тісно
взаємопов'язані.

Завдання підвищення ефективності надання
державних послуг стоять перед державою на
найвищих управлінських щаблях; вони можуть
виконуватися лише поступово, у процесі демо$
кратизації життєдіяльності українського суспіль$
ства в цілому. Сьогодні можна констатувати, що
для України характерна системна недостатність
задоволення потреб людини, організацій,
громад та суспільства в цілому.

Метою цієї роботи є систематизація
функціональних повноважень органів державної
влади, насамперед виконавчої, у контексті їх
трансформації в державні послуги та побудови 
в подальшому класифікатора послуг для  доступу
до ресурсів електронних систем підтримки
державних послуг.

Виклад основного змісту дослідження.
Система загальнодержавних функцій транс$
формується в повноваження державних органів,
які залежно від цілей і завдань конкретного ор$
гану набувають різних видів і форм прояву. По$
слуга як форма прояву повноважень є похідною
від структурно визначеної функції.
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Слово «функція» (лат. functio) широко
вживане, має безліч значень, серед яких –
обов'язок, коло діяльності, призначення, роль
[10]. Дане поняття використовується в усіх
галузях знань і в усіх сферах діяльності.

У політекономії під функцією розуміють
конкретну форму прояву сутності; у філософії –
зовнішній прояв властивостей якого$небудь
об'єкта в певній системі відносин; у біології –
роботу, що виконується органом, організмом; 
у математиці – залежність однієї змінної від
іншої. У соціально$економічних системах поняття
«функція» застосовується до системи в цілому,
об'єкта й суб'єкта управління, окремих підси$
стем і видів діяльності.

Для сучасного підприємства характерними 
є такі функції: планування (використовуваний
ресурс – час); маркетинг (ресурс – користувач);
підприємництво (ресурс – бізнес); управління
фінансами (ресурс – кошти); організація
(ресурс – люди); виробництво (ресурс –
технології); інновація (ресурс – ідеї); інформація
(ресурс – дані); соціальний розвиток (ресурс –
культура).

Функція як категорія управління об'єднує
безперервні взаємозв'язані дії для вироблення
засобів і методів впливу та їх реалізації з метою
вирішення конкретної проблеми. Інакше кажучи,
функції управління являють собою конкретний
вид управлінської діяльності, що здійснюється
спеціальними прийомами і способами з відпо$
відною організацією робіт.

Усі функції управління можна класифікувати
за певними ознаками. Найбільш поширеним 
є поділ на загальні та конкретні функції.

Загальні функції управління є обов'язковими
для успішної роботи установи чи органу. Францу$
зький учений і практик Анрі Файоль, якому нале$
жить розробка теорії адміністративного управлін$
ня, у роботі «Загальне і промислове уп$
равління», опублікованій 1916 року, виділив
п'ять базових функцій (або елементів) адміні$
стративного процесу. Це передбачення, органі�
зація, розпорядництво, узгодження (координа�
ція) і контроль. Досліджуючи фактори, які
впливають на мотивацію поведінки особи або ні,
А. Файоль дійшов висновку, що виконання саме
цих функцій у зазначеній послідовності забезпе$
чує управління будь$яким об'єктом. Сучасні
дослідники частіше говорять про чотири загаль$
ні функції управління – планування, організацію,
мотивацію та контроль.

Конкретні функції (специфічні види управлін�
ської діяльності) визначаються об'єктом

управління, наприклад: управління персоналом,
маркетинг, управління фінансами.

Кожна функція є сферою дії певного процесу
управління, а кожна система управління конк$
ретним об'єктом або видом діяльності являє со$
бою сукупність функцій, зв'язаних єдиним уп$
равлінським циклом. У цьому суть процесного
підходу до дослідження функцій.

Концепція управлінської діяльності як процесу
виконання взаємозв'язаних функцій планування,
організації, координування і регулювання,
мотивації, контролю об'єднала школу наукового
управління, адміністративну теорію, біхевіорис$
тичну школу, яка досліджує тенденції поведінки
людей виходячи з розвитку потреб і теорії
мотивації. Сформована процесна модель уточ$
нювалася та поглиблювалася із застосуванням
методології системного й ситуаційного підходів,
соціологічних досліджень, економіко$матема$
тичних методів і моделювання.

Для сучасного розуміння управління як
процесу характерним є визнання таких функцій,
як планування, організація, розпорядництво,
мотивація, керівництво, координація, контроль,
комунікація, дослідження, оцінювання, прийняття
рішень, добір персоналу, представництво та
ведення переговорів [11].

Процес управління можна розглядати як
взаємодію суб'єкта та об'єкта управління, де
реалізуються ідеї суб'єкта. Дана група функцій
об'єднується процесом вироблення і реалізації
управлінського рішення, який має універсальні
етапи в певній їх послідовності.

Якщо брати до уваги, що в системі держав$
ного управління суб'єктом процесу управління
виступає уповноважена (посадова) особа, то 
є сенс розглянути функції менеджменту.

Головна особливість функцій менеджменту
(наведені в таблиці) полягає в тому, що кожна
така функція є окремим процесом управління 
з вироблення методів впливу на персонал і його
діяльність для досягнення цільових результатів
соціально$економічної системи.

Цілепокладання орієнтує керовану систему 
в часі й просторі. Призначення цієї функції – виз$
начення та формулювання цілей управління від$
повідно до потреби суспільства у продуктах чи по$
слугах, у обґрунтуванні ресурсного забезпечення
цілей. Виділяють економічні, соціальні, марке�
тингові, інноваційні, інвестиційні й інші цілі.

Цілі уособлюють конкретні очікувані результа$
ти, яких прагне досягти колектив у процесі спіль$
ної діяльності. При цьому усвідомлення єдиної
мети, причетність до її досягнення й отримання
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Функція Категорії процесу реалізації 

Цілепокладання (визначення місії) Потреби, цілі, потенціал, ресурси, результати,
інформація

Стратегопокладання (визначення стратегічного
напряму досягнення цілей)

Стратегія, тактика, інновація, потенціал, ресурси,
організація, інформація

Планування Гіпотеза, концепція, прогноз, програма, план

Регулювання Закон, регламент, стандарт, норматив, податки,
пільги, штрафи, мита, ліцензія, інформація

Організація Процес, система, структура, технологія, ресурси,
комунікації, інформація, метод

Координація Узгодження, збалансованість, рівновага,
страхування, резервування, спрямування

Мотивація Потреби, інтереси, мотиви, методи, очікування,
установки, влада, лідерство, стиль

Стимулювання:

гуманізація

забезпечення корпоративності

Мотиви, стимули, методи, важелі, механізми впливу,
пільги, штрафи, кар'єра

Етика, культура, традиції, освіта, право,
законодавство, свідомість, професіоналізм

Цінності, атмосфера, лідерство, переконання, клімат,
сумісність, кар'єра

\

Контроль Норми, правила, інструкції, технологія, аналіз

Оцінювання Показники, критерії, процедури, експертиза

вигоди від кінцевого стану системи виступають
як стимули для суб'єкта до виконання даної
діяльності.

Стратегопокладання тісно пов'язане із ціле$
покладанням. Корегування або уточнення однієї
з даних категорій відразу ж безпосередньо
відбивається на іншій. У процесі управління цілі
та стратегії постійно узгоджують, визначаючи їх
взаємну відповідність.

Планування є видом діяльності щодо форму$
вання засобів впливу, які забезпечують об'єднан$
ня зусиль усіх працівників для досягнення спільної
мети. Планування як процес управління включає
розроблення й реалізацію таких засобів впливу
(на суспільство, сферу управління тощо), як:

концепція – ідея, теоретичні й методологічні
основи її розроблення, обґрунтування, методи
та умови реалізації;

прогноз – наукове передбачення можливого
стану економіки чи суспільства в майбутньому;
найчастіше використовується у стратегічному
управлінні;

програма – комплекс завдань, заходів, робіт,
об'єднаних загальною метою, що передбачає

конкретний кінцевий результат, вимагає залу$
чення певних ресурсів і здійснюється сукупністю
взаємодіючих органів, установ та організацій,
які представляють різні функціональні сфери
економіки;

план – узгоджений у часі послідовний перелік
заходів для втілення програмної мети з конкрет$
ними показниками, яких потрібно досягти, 
і зазначенням відповідальних осіб.

Регулювання – вид діяльності з підтримання
режимів функціонування системи у сфері чинних
об'єктивних законів, принципів та забезпечення
умов прояву об'єктивних процесів і тенденцій.
Дана функція дає можливість створювати меха$
нізми взаємодії державних і ринкових регулято$
рів. Вона стосується формування таких показ$
ників, як податки, процентні ставки, тарифи,
валютний курс, і забезпечує реагування на
зміни макроекономічних параметрів: рівня зай$
нятості, рівня інфляції, зміни динаміки валового
внутрішнього продукту.

Зміст функції регулювання змінюється залеж$
но від рівня управління: що нижчий рівень, то
більшою мірою цій функції властива діяльність

Таблиця 
Основні функції менеджменту та категорії процесу їх реалізації



21

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

щодо забезпечення безперервності основних 
і обслуговуючих процесів стосовно руху матері$
альних, трудових, інформаційних, фінансових
потоків.

Організація є видом діяльності осіб, об'єдна$
них для досягнення цілей. При реалізації даної
функції оперують категоріями: процес, система,
комунікації, організаційно$стабілізаційні методи
й організаційно$розпорядчі засоби. Організація
створює механізми пристосовування до змін
зовнішніх і внутрішніх зв'язків у системі управ$
ління. Тому організація управління – це фор$
мування умов стійкості та гнучкості соціально$
економічної системи на основі комплексного
підходу з урахуванням системних і ситуаційних
чинників.

До функції організації управління належать
формування та обґрунтування комплексу видів
робіт, необхідних для виконання організованої
діяльності, визначення для кожного виду роботи
таких чинників: компетенцій, тобто можливостей
або меж дій та ухвалення рішень; повноважень,
тобто прав на ухвалення рішень; відповідаль�
ності, а саме заходів і форм відповідальності 
й санкцій за наслідки ухвалених рішень.
Виходячи із цих даних визначається професій$
ний склад персоналу органу управління, форму$
ються рівні управління, підрозділи або ланки по
рівнях управління, створюється система зв'язків
між ними і система інформаційного забезпечен$
ня. Ланкою може виступати посада, відділ,
служба, підрозділ. 

Зв'язки між ланками й місце ланки в ієрархії
системи управління зумовлюються критеріями
формування системи, серед яких найваж$
ливішими виступають: доцільність інтеграції
функцій, керованість, виробничі й життєві цикли
виробів.

Координація є видом діяльності з узгодження
й упорядкування об'єднаних загальною метою
та спільною діяльністю осіб в організаційному
устрої. Координацію в контексті стабільних
структур управління можна розглядати як до$
повнення й розширення функції організації.
Здійснення даної функції дає змогу координу$
вати переважно зовнішні зв'язки між керівника$
ми вищих рівнів галузевого, регіонального, муні$
ципального управління.

Мотивація пов'язана з процесом спонукання
персоналу до діяльності через формування мо$
тивів поведінки для досягнення особистих цілей
і цілей організації. У процесі мотивації перед$
бачається використання певної послідовності
взаємозалежних категорій: потреби людей –

інтереси людей – мотиви діяльності – дії людей.
Мотивами можуть бути причетність до компанії,
до вирішення значущих проблем, зацікавленість 
у комунікаціях, потреба у формуванні кар'єри.
Мотиви, що заохочують людину до активної,
продуктивної, творчої роботи, багатогранні, як
багатогранна сама людина й суспільні від$
носини.

Стимулювання – функція, пов'язана з проце$
сом активізації діяльності людей і колективів
шляхом використання засобів і способів форму$
вання інтересів і мотивів діяльності. Звідси
випливає, що функція стимулювання ґрунту$
ється на процесах мотивації, перетворюючи їх 
в стимули, що впливають на поведінку й діяль$
ність колективу.

Найбільш дієвим є економічне стимулювання
працівників через розмір заробітної плати та
своєчасність її виплати. Розмір платні зіставля$
ється з прожитковим мінімумом, причому вра$
ховуються ціни на формування споживацького
кошика й інші показники.

Контроль як функція об'єднує види управлін$
ської діяльності, пов'язані з формуванням
інформації про стан і функціонування об'єкта
управління (облік), вивченням інформації про
процеси й результати діяльності (аналіз), діаг$
ностуванням й оцінюванням процесів розвитку та
досягнення цілей, ефективності стратегій, ус$
піхів і прорахунків у використанні засобів і мето$
дів управління.

Оцінювання ефективності діяльності пов'я$
зане зі з'ясуванням проблем і причин їх виник$
нення, що і є підставою для активних дій з коре$
гування відхилень від цілі й плану діяльності.

Аналізуючи діяльність органів державної
влади, фахівці Світового банку [12] надають
перевагу функціям:

• необхідним для охорони громадської
безпеки;

• у наданні яких є гостра необхідність;
• які підтримують інші державні пріоритети;
• установлені національним чи міжнародним

законодавством;
• які пов'язані з державними пріоритетами 

й не можуть бути реалізовані через регулюван$
ня, податки, трансферти місцевій владі та
субсидії.

Якщо застосовувати такий підхід для адмі$
ністративної реформи та оптимізації загально$
державної системи управління, у першу чергу
слід виокремити спектр функцій державного
управління, від яких неможливо відмовитися.
Для поділу управлінських функцій на окремі



22 ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

компоненти пропонується типологія [12], що ви$
користана, зокрема, в Латвії [13] і що включає:

• програмні (політичні) функції – стратегічне
планування; підготовку проектів юридичних
документів; розроблення політики розвитку 
і звітів про результати, стандартів та норм; ана$
ліз й оцінку політики; прогнозування;

• функції координації, нагляду та контролю
за виконанням – координацію відносин між
органами; моніторинг результатів діяльності
підпорядкованих структур; сприяння цим струк$
турам у досягненні показників результативності;

• функції надання послуг – надання послуг
іншим державним органам; надання послуг зов$
нішнім клієнтам (населенню); 

• функції підтримки (допоміжні) – фінансове
управління; кадрове забезпечення (управління
персоналом); обслуговування інформаційних
систем; створення умов для діяльності інфра$
структури; підготовку кадрів (навчання); аналіз
ефективності та ревізію управління, секретар$
ські функції;

• функції регулювання – ліцензування;
сертифікацію; видачу дозволів; акредитацію;
інспектування; перевірку чинних вимог (обме$
жень) та фінансовий аудит.

Схожий за змістом перелік функцій, власти$
вих українським владним структурам, наводять
європейські експерти у сфері адміністративної
організації. Зокрема вони виділяють такі функ$
ції: формування політики; розроблення законо$
давства, визначення стандартів, розроблення
нормативно$правових актів і процедур, заку$
півлю послуг, контроль та інспектування, роз$
гляд скарг, прийняття необхідних заходів [14].

Ці висновки підтверджують і вітчизняні вчені
[15], які розрізняють дев'ять типологічних груп
функцій, що мають універсальний характер для
органів виконавчої влади:

1) участь у виробленні політики, тобто роз$
роблення рішень стосовно формування полі$
тики в тій чи іншій сфері;

2) нормотворчу діяльність, спрямовану на
регулювання роботи у сфері компетенції органу
через підготовку й видання відповідних актів;

3) установлення стандартів, яких повинні
дотримуватися інші органи та населення;

4) контроль і нагляд за діяльністю суб'єктів
процесу управління;

5) здійснення юрисдикційного нагляду з метою
застосування заходів юридичної відповідаль$
ності до правопорушників (у межах компетенції
органу);

6) надання послуг іншим органам та (або)
населенню;

7) розгляд заяв і скарг фізичних та юридичних
осіб і вжиття відповідних заходів;

8) організацію системи управляння включно 
з внутрішніми процесами забезпечення;

9) інші функції, що не притаманні для наве$
дених груп функцій.

При цьому під функцією розуміють діяльність,
пов'язану з отриманням чітко визначеного кін$
цевого результату (продукту), який прямо відоб$
ражає досягнення загальних цілей і завдань
конкретного суб'єкта управління – органу, струк$
турного підрозділу, посадової особи [15].

Для розуміння трансформації функцій у по$
слуги наведене вище поняття функції, на наш
погляд, вдало доповнює визначення функцій
державного управління як специфічних за
предметом, змістом і засобом забезпечення
управляючих впливів держави, а управлінських
функцій державних органів як юридично вира$
жених дій щодо спрямування окремих держав$
них органів, які мають право й зобов'язані
здійснювати ці дії стосовно певних об'єктів уп$
равління або компонентів певних структур [11].
Фактично для послуги важливою є наявність
попиту, конкретного продукту й форм прояву
(форм надання послуги).

Між тим розмаїття визначень і підходів до функ$
цій і повноважень дає підстави для появи досить
широкого спектра класифікацій послуг. Зокрема
послуги можна згрупувати таким чином [16]:

1) за змістом адміністративної діяльності –
а) видача дозволів (на зайняття окремими

видами підприємницької діяльності; на прове$
дення мітингів, демонстрацій; на розміщення
реклами), а також акредитація, атестація, сер$
тифікація;

б) ведення реєстрів (реєстрація актів громад$
ського стану, суб'єктів підприємницької діяль$
ності), у тому числі легалізація суб'єктів (лега$
лізація об'єднань громадян);

в) легалізація актів (консульська легалізація
документів), нострифікація (визнання дипломів,
виданих в інших країнах) та верифікація (уста$
новлення достовірності сертифікатів про похо$
дження товарів з України);

г) соціальні послуги – визнання статусів, прав
осіб (призначення пенсій, субсидій);

2) за рівнем повноважень –
а) послуги із централізованим регулюванням

(закони, акти Президента України, Кабінету
Міністрів України та центральних органів вико$
навчої влади);
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б) послуги з локальним регулюванням (акти
органів місцевого самоврядування, місцевих ор$
ганів виконавчої влади);

в) послуги зі «змішаним» регулюванням (коли
водночас здійснюється централізоване та локаль$
не регулювання);

3) за предметом (характером) розв'язуваних
питань – 

а) підприємницькі (або господарські) послуги; 
б) соціальні послуги; 
в) земельні послуги; 
г) будівельно$комунальні послуги; 
д) житлові послуги та ін.
Слід відрізняти типи державних (і, до речі, му$

ніципальних послуг) від їх видів за споживчими
якостями (змістом).

Типологізувати державні послуги доцільно за
рівнем надання (центральні органи влади, їх
місцеві підрозділи, органи місцевого самовряду$
вання), джерелами фінансування витрат на пос$
луги (державний, місцевий бюджет, державні та
недержавні позабюджетні фонди, спеціальні
фонди, благодійні фонди тощо), ступенем гаран�
тування (захищені або незахищені статті бюд$
жету), способом регламентування (правове,
адміністративне, відомче, загальнодержавне або
місцеве чи корпоративне), способом оплати
послуг кінцевим споживачем (платні, у тому числі
в кредит, частково платні, безкоштовні бюджетні,
корпоративні або благодійні, страхові). Тобто ос$
нов для типології послуг не так багато, як і власне
типів за кожною класифікацією.

Натомість кількість видів державних послуг
обмежується лише фінансовою та організацій$
ною спроможністю держави (регіону). Їх може
бути дуже багато. Саме видам послуг як елемен$
тарним класифікаційним одиницям надаються
наведені вище типологічні ознаки (тобто вони
групуються за типами). Крім того, їх доцільно гру$
пувати за узагальненими споживчими якостями –
сферами надання послуг, які визначають тема$
тичний зміст і характер послуги (що показано на
рисунку). До основних сфер надання державних
та муніципальних послуг належать:

1) будівництво, архітектура;
2) відпочинок, туристична діяльність;
3) видавнича справа;
4) виробнича сфера (промислово$економіч$

ний сервіс);
5) газопостачання; 
6) громадська безпека;
7) економіка, оподаткування;
8) енергетика, електрифікація;
9) житлово$комунальні послуги;

10) закордонні справи та консульсько$реєст$
раційна служба;

11) зв'язок, телекомунікації;
12) культура та мистецтво;
13) наука, технології;
14) національна оборона, безпека;
15) освіта;
16) охорона від надзвичайних ситуацій, від$

новлювальні й рятувальні роботи;
17) охорона здоров'я;
18) охорона природного середовища;
19) побутове обслуговування, торгівля та гро$

мадське харчування;
20) пожежна охорона;
21) право, юриспруденція;
22) працевлаштування, охорона праці, соці$

альний захист населення;
23) сфера масової інформації;
24) соціальне обслуговування (власне соці$

альні послуги);
25) стандартизація, метрологія та серти$

фікація;
26) сфера лісового господарства;
27) сфера водного господарства;
28) транспортне обслуговування;
29) фізична культура та спорт;
30) фінанси, банківська діяльність.
У Великій Британії, наприклад, виділено 

40 основних сфер державних послуг, надання
яких контролюється Кабінетом Міністрів. Для їх
регламентування розроблено відповідну кіль$
кість так званих хартій, кожна з яких встановлює
стандарти послуг, що може одержати споживач
від конкретних державних установ у таких сфе$
рах, як освіта, соціальне забезпечення, праце�
влаштування, відпочинок, оподаткування та ін.
Додатково до них місцеві органи влади Великої
Британії розробили, з урахуванням конкретних
умов різних районів, муніципальні хартії послуг 
у сфері охорони здоров'я, громадської безпеки,
пожежної охорони тощо, яких вони зобов'яза$
лися дотримуватись. 

Причому британські регламенти (хартії) вста$
новлюють такі критерії якості надання послуг:
наявність розроблених стандартів рівня забез$
печеності послугами та їх якості; інформаційна
відкритість і повнота інформації про послуги 
й порядок їх надання; можливість вільного
вибору; доступність послуг; право на апеляцію 
в разі незадовільної якості; поважання прав
громадян при наданні послуг; ефективне вико$
ристання ресурсів під час здійснення послуг;
уведення інновацій у технологію й організацію на$
дання послуг; залучення споживача до спільної
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роботи з провайдерами послуг; зворотний зв'я$
зок з населенням; ступінь задоволеності спо$
живачів кількістю та якістю наданих послуг.

У процесі розроблення стандартів послуг, які
надаються державними установами США,
з'ясувалося, що багато органів управління не
уявляли собі, на яких клієнтів вони працюють.
Це було наслідком того, що діяльність даних
органів, по$перше, мала не цільовий, а «про$
цесний» характер (орієнтований на процес
регулювання, управління, контролю, а не на за$
доволення потреб громадян), по$друге, навіть 
у ринково орієнтованій країні, такій як США,
запровадження методів управління, притаман$
них приватному сектору, стримується чиновниц$
твом, не зацікавленим у кінцевому результаті
діяльності [17].

Водночас саме визначення груп клієнтів –
споживачів дало змогу виявити соціальні пріо$
ритети надання державних послуг. Серед таких
груп: особи, які потребують соціального захисту
(і отримують допомогу від федерального та
місцевих урядів); підприємці; громадськість;
суб'єкти, які перебувають у правових відносинах;
представники сфери управління природними
ресурсами; наукове та академічне співтова$
риства; працівники місцевих урядів, місцево$
го самоврядування, інші партнери федераль$
ного уряду; мандрівники, туристи, американці,
які виїхали за кордон; федеральний уряд США
та федеральні службовці; військові ветерани. Ці
групи фактично є категоріями проблемно�
клієнтної типології державних послуг, орієнто$
ваної на максимізацію соціальної ефективності
й розробленої відповідно до соціальних пріори$
тетів США.

На нашу думку, в Україні існує нагальна
потреба в розробленні й офіційному затвер$
дженні саме такої клієнтоорієнтованої типології
державних послуг, яка врахувує пріоритети
соціального розвитку. 

Розглянемо типи послуг, якими вони виявля$
ються для кожного споживача.

Ми виокремили сім різновидів потреб (рі�
вень 1 на рисунку). Задоволення потреб людини
передусім залежить від її власної життєвої
активності, а також від активності її сім'ї (роди$
ни), якоюсь мірою – від активності її найближ$
чого соціального середовища (друзі, колеги,
сусіди та ін.). За нормальних суспільних умов та
звичайних ситуацій людина із середнім мате$
ріальним статком, користуючись суспільними
послугами, здатна сплачувати їхню вартість
установам, які їх надають. Кризові та критичні

ситуації, інвалідність людини або її низьке
матеріальне забезпечення ставлять під загрозу
задоволення її потреб, виникає ризик незадово$
леності потреби, тому необхідна допомога 
з боку соціального оточення й застосування соці$
альних механізмів (робота соціальних служб,
громадських організацій).

Якщо брати до уваги факт недостатнього
задоволення потреб суспільства в цілому,
можна зробити висновок, що в Україні існує
ризик незадоволення певної потреби для кож$
ного суб'єкта$споживача. Це ставить суб'єктів
перед необхідністю виявляти підвищену соці$
альну активність у всіх життєвих ситуаціях,
зокрема, коли задоволення потреби залежить
від надавача послуг (рівень 2 на рисунку). Кожна
з потреб задовольняється для різних спожива$
чів дещо по$різному.

Деталізуємо потреби щодо тих послуг, які
переважно надаються державними органами.

Потреба в безпеці означає для людини
захищеність життя та здоров'я, матеріальної
власності (рухоме й нерухоме майно, банківські
рахунки), інтелектуальної власності та безпечне
для життєдіяльності довкілля, безпечне соці$
альне середовище для себе та сім'ї. Переважно
таку захищеність забезпечує робота державних
організацій, але людина може укладати угоди
стосовно свого захисту з бізнес$організаціями
(страхові компанії, служби охорони).

Для приватної фірми безпека означає наяв$
ність персоналу, який відповідає цілям її
діяльності, порядних партнерів та здорового
конкурентного середовища; захищеність як
матеріальної, так й інтелектуальної власності;
безпечне соціальне середовище; інформаційну
захищеність; безпечні транспортні та техноло$
гічні процеси.

Безпека громади – передусім захищеність від
агресивних факторів у її життєдіяльності: внут$
рішніх і зовнішніх конфліктів з неконструктив$
ними способами розв'язання, зовнішніх полі$
тичних та економічних агресорів, а також шкід$
ливих екологічних умов. Залежно від принципів
утворення громади (територіальна, релігійна, за
інтересами) для неї важливою є захищеність
територіальної цілісності, захищеність однієї
конфесії від інших – більш звичних для суспіль$
ства, захищеність предмета спільного інтересу
членів громади від упереджено налаштованих
людей (організацій, громад) або представників
влади.

Допомога, якої потребують інваліди, на прак$
тиці спрямовується переважно на захист людини



27

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

або цільових груп, а не організацій або громад.
Виняток становлять лише ті громади, які є те$
риторіальними та стосовно яких діє певний не$
сприятливий чинник (наприклад, для людей, які
мешкають на радіаційно забруднених територіях).

Потреба в легітимації (визнанні) для людини
виявляється в необхідності реєстрації в держав$
них службах, отриманні свідоцтва про народжен$
ня (або смерть), паспорта, ідентифікаційного
коду тощо. Для організації (фірми) легітимація
може бути частково пов'язана з необхідністю
перевірок (переважно з боку державних органів)
стосовно безпеки діяльності, яку планується
провадити в організації (фірмі), а отже, необхід$
ністю проходити процедури ліцензування.

Потреби людини (організації, громади),
пов'язані з підтримкою повсякденної життє$
діяльності, потреби в інформації, комунікації та
відпочинку й духовному та культурному визна$
ченні й самовиявленні задовольняються пере$
важно недержавними організаціями, однак їхнє
задоволення великою мірою залежить від полі$
тики держави, яку вона провадить в економіч$
ному (зокрема зовнішньоекономічному) секто$
рі, в інформаційному полі та освіті, стосовно
підтримки транспортних і телекомунікаційних
мереж, а також відносно духовно$культурної
сфери: розвитку театрів, оркестрів, книговидан$
ня, науки та винахідництва. Якщо політика дер$
жави несприятлива, ризик незадоволення від$
повідної потреби людини (організації, громади)
різко зростає. Прикладом може слугувати
політика, якої дотримується українська держава
в мовному питанні стосовно засобів масової
інформації: у столиці України майже неможливо
знайти й купити глянцевий журнал для дозвілля,
виданий українською мовою (наявні ознаки
дискримінації державою власних громадян).

Сфери реалізації послуг – це сфери повсяк$
денної життєдіяльності суспільства, в яких пра$
цюють державні службовці та задовольняються
потреби людини (рівень 3 на рисунку). Деталь$
ніше окреслимо ті сфери, що функціонують
переважно завдяки роботі державних органів та
установ. Слід наголосити, що такі сфери, як
законодавство та судочинство (де здійснюється
нормативно$регулятивна діяльність), мають
відношення до кожного суб'єкта процесу управ$
ління й здійснюються в інтересах задоволення
всіх потреб, що виникають у споживачів послуг
цих сфер.

Задоволення потреб людини (організації,
громади) відбувається завдяки не тільки їхній
активності, але й діяльності державних органів,

підпорядкованих їм структур та тих організацій,
яким делеговані певні повноваження держави 
у сферах громадської безпеки (наприклад,
НАЕК «Енергоатом» – стосовно безпеки в галузі
атомної енергетики), охорони від надзвичайних
ситуацій, проведення відновлювальних і ряту$
вальних робіт, національної оборони, охорони
навколишнього середовища, охорони інтелек$
туальної власності, а також специфічної сфери
охорони громадян та їхніх інтересів під час пере$
бування за кордоном.

Задоволення потреб інвалідів (і відповідних
організацій, громад) визначається також їх са$
мостійною життєвою активністю. Відзначимо,
що людина тут має дещо менше можливостей,
ніж організації або громади. До сфер задово$
лення потреб інвалідів належать: сприяння
працевлаштуванню, охорона праці, послуги
соціального сервісу (пенсійне та інше соціальне
забезпечення), соціальне страхування.

Слід відзначити, що вказані потреби знахо$
дять задоволення не лише в названих вище
сферах життєдіяльності. Наприклад, потреба 
в захисті інтелектуальної власності може задо$
вольнятися у сфері книговидавництва (захист
авторських прав), винахідництва, сертифікації,
наукових досліджень та ін.

Висновки. Недостатньо розроблена норма$
тивно$регламентна база надання державних
послуг та необхідність подальшої демократи$
зації системи державного управління України
змушує не лише обрати нормативно$регламент$
ну основу для побудови структури класифі$
катора послуг, але й звернутися до понять та
переліку основних потреб людини (організації,
громади) для формування підґрунтя цього кла$
сифікатора.

В основу класифікації послуг покладено такі
потреби: у безпеці; допомозі інвалідам; легіти$
мації (визнанні) у групі (суспільстві); підтримці
повсякденної життєдіяльності; інформації;
комунікації; відпочинку, духовному та культур$
ному розвиткові.
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Постановка проблеми. Сьогодні неможливо
уявити собі успішний розвиток системи дер$
жавної служби України без розробки та
впровадження науково обґрунтованої методо$
логії, термінологічного апарату, пріоритетних
напрямів досліджень та практичного застосу$
вання теоретичних здобутків науковців у повсяк$
денну практику роботи державних установ.
Актуальність таких досліджень особливо зро$
стає в умовах трансформаційних змін, що сьо$
годні швидкими темпами відбуваються в Україні
та обумовлюють необхідність прискорення
наукових розробок у напрямі державного управ$
ління та державної служби, адже в сучасних

умовах місія держави полягає у вирішенні
актуальних суспільних проблем, які не можуть
вирішуватися за допомогою винятково ринкових
механізмів [1], а потребують розробки і впро$
вадження інноваційних управлінських техноло$
гій, насамперед у системі державної служби,
яка виступає однією з головних передумов по$
будови в Україні громадянського суспільства.  

На початку третього тисячоліття наука
державного управління (і суспільство загалом)
переживає період певного історичного зламу
класичних детермінант. Цей процес характе$
ризується досить активним уведенням систем$
них інноваційних підходів у всі сфери життє$
діяльності суспільства. Інститут державної
служби України – не виняток, адже зміни, що
відбуваються в українському суспільстві під
впливом глобалізаційних та євроінтеграційних
процесів, сьогодні набувають активного інсти$
туційного розвитку. Загальновідомо, що для
України, як і для інших країн – претендентів на
вступ до ЄС, інтеграційна взаємодія відбува$
ється в чотирьох вимірах: економіка (economi),
ефективність (efficiency), результативність (ef$
fectiveness) і етика (ethics).

За визначенням М. Рудакевич [2], контекстом
етичного виміру європейської інтеграції є утвер$
дження в поведінці публічних службовців єдиних
стандартів чесності, відповідальності, відкри$
тості й прозорості – універсально$прагматичних
умов спілкування та взаєморозуміння. Однак
процес механічного перенесення і застосування
запозичених зразків етичних стандартів, що
функціонують у системі державної служби країн
ЄС, для нашої держави практично нездійснен$
ний на теперішній час. Як зазначає дослідник
А. Ліпенцев [3], спочатку нам необхідно надати
етичним проблемам на державній службі
відповідного статусу й уваги, і тільки таким шля$
хом ми зможемо забезпечити створення пози$
тивного іміджу державної служби та держави 
в цілому. 

Із цим варто погодитись, адже професійна
статистика неупереджено засвідчує, що під час
здійснення функціональних обов'язків, керівник,
який працює в системі державних інституцій,
витрачає на службове спілкування близько 
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75% робочого дня. За таких умов і сам керівник,
і його підлеглі в міжусобних стосунках на службі
керуються, передусім, загальноприйнятими
нормами і правилами етикету. 

У той же час, специфічність державної
служби, несиметричність службових відносин та
інституційна ієрархічність обумовлюють необ$
хідність вироблення спеціальних правил служ$
бового етикету, що дозволили б формалізувати
зміст поведінки і взаємовідносин співробітників
у різних конкретних службових ситуаціях, в яких
щоденно перебувають і керівник, і підлеглі. Тому
в Україні з$поміж інших проблем перспектив$
ного розвитку державної служби, обумовлених
впливом зовнішніх та внутрішніх чинників інсти$
туційного реформування, вважаємо пріори$
тетним виокремлення питання щодо визначення
ролі, змісту, принципів формування й інститу$
ційного провадження етикету як іманентної
складової компетенції державного службовця. 

Актуальність вищеозначеної проблеми поля$
гає у тому, що вживані на державній службі й у су$
спільстві наприкінці ХХ століття методи управ$
ління персоналом, які здебільшого перейшли до
молодої держави у спадок від адміністративно$
командної школи СРСР, в умовах трансфор$
маційного суспільства виявились не спромож$
ними задовольнити як сучасні потреби самої
інституції державної служби, так і запити
громадян через обмежений ресурс своєї
дієвості [4]. Адже перебіг суспільних трансфор$
маційних змін, що нині відбуваються в нашій
державі, характеризується значною різноманіт$
ністю, масштабністю, глибиною, складністю 
й суперечливістю.

За таких умов змінюється і роль державного
службовця, чиновника, історичний досвід діяль$
ності яких нагромадив чимало цікавих елементів
для використання в сучасній системі управління
персоналом. Як зазначає М. Нинюк, у форму$
ванні професійної компетентності державних
службовців надзвичайно підвищується значення
понять: «акуратність», «чіткість», «організова$
ність», «манери поведінки» («етикет») [5]. На дум$
ку російського дослідника Г. Атаманчука,
«…праця, що виконується персоналом держав$
ного управління, є високопрофесійною, і вису$
ває до кожного з її суб'єктів (виконавців) жорсткі
вимоги щодо підготовки, особистих дарувань,
поведінки й спілкування з людьми» [6, с. 361].

Аналіз попередніх досліджень. Проведе$
ний нами ґрунтовний літературний пошук під$
твердив припущення, що в Україні теоретики та
практики державного управління не приділяють

належної уваги дослідженню етикету як іманент$
ної складової професійної компетенції в процесі
підготовки державних службовців. Можемо
констатувати, що в роботах вітчизняних учених
М. Рудакевич, Т. Василевської, Т. Желюк, С. За$
городнюк, В. Колтун, Б. Кравченко, А. Ліпен$
цева, Н. Нижник, М. Нинюк, Л. Приходченко,
С. Серьогіна висвітлювались окремі аспекти
етикету на державній службі. Однак цілісної
роботи із системного вивчення цього питання на
теперішній час в Україні не проведено, що і обу$
мовлює актуальність її виконання.

Метою статті є системне дослідження понят$
тя «етикет» як іманентної складової формування
професійної компетентності державного служ$
бовця через визначення його ролі, змісту та
принципів формування і перспектив упрова$
дження на державній службі. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи
наукову літературу із цього питання, можна чітко
простежити еволюцію розвитку: з часом поняття
«етикет державного службовця» та «етикет дер$
жавної служби» стали виокремлюватись у само$
стійний науковий напрямок і сьогодні представ$
ляють надзвичайний науково$дослідний інтерес
для тих наукових шкіл, що займаються вивчен$
ням питань формування та розвитку інституту
державної служби України в умовах євро$
інтеграційного руху. 

Державна служба передбачає визначений
стиль поведінки та його регламентацію, що
засновані ще у стародавні часи, але збереглися 
й донині. Знання етикету було обов'язковим для
дворян і відрізняло їх від людей інших соці$
альних станів. У XVII–XVIII століттях, коли «служ$
ба государєва» сформувалась як особливий вид
професійної діяльності [7], урядовці$дворяни
володіли етикетом досконало. У ті часи при$
дворного етикету, або церемоніалу, слід було
суворо дотримуватись. Порушення етикету
могло призвести до втрати не тільки посади, але
й життя. Прикладом найбільш строгого етикету
є дипломатичний протокол, що вводить у прак$
тику кодифіковані правила церемоніалу й конт$
ролює їх дотримання. Його порушення може
спричинити значні ускладнення у відносинах між
країнами, а в окремих випадках розцінюється як
образа національної честі.

Наприкінці ХХ століття широко вживається
поняття «діловий етикет» – кодекс певних пра$
вил, що регламентують культуру службового спіл$
кування. Зовнішній вигляд, манери спілкування
й поведінки є, за своїм основним змістом, спів$
відносними безпосередньо внутрішній сутності



31ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

самої людини, тобто її зовнішній прояв і внут$
рішній зміст збігаються. У цьому можна легко
переконатися, уважно спостерігаючи за пове$
дінкою людини. Сформувати зовнішню культуру
поведінки під силу будь$якій людині, яка цього
забажає. На допомогу їй приходить етикет (від
франц. etiquette – мала етика). У первинно$істо$
ричному, вузькому значенні під етикетом розу$
міли певний перелік правил поводження, що
були прийняті при дворі, у дипломатичних колах
тощо. У широкому значенні етикет розглядають
як сукупність норм та правил увічливої поведін$
ки у стереотипних ситуаціях людського спілку$
вання, що склалися протягом століть у будь$
якому суспільстві чи в окремій соціальній групі,
колективі [8].

За специфікою приналежності до окремих
сфер суспільного життя розрізняють такі види
етикету: загальногромадський; службовий (ді�
ловий); придворний; дипломатичний; військо�
вий; педагогічний; лікарський та ін. 

Більшість правил загальногромадського, 
дипломатичного та військового етикету збігають$
ся між собою. Обов'язкові та звичні правила
етикету з часом стають соціальними нормами. На
відміну від моралі ці правила конкретні. Їх потріб$
но знати й дотримуватися, що у свою чергу вима$
гає певних практичних навичок.

Основу службового (ділового) етикету ста$
новлять чітко визначені принципи, що можуть
адаптуватися у системі державної служби,
оскільки забезпечують гармонізацію, дотриман$
ня дисципліни й найбільш ефективну організа$
цію діяльності державних службовців у досяг$
ненні основної мети – служіння народові
України. Такий підхід, як вважає Н. Нижник,
дозволяє визначити сутність етикету в умовах
трансформаційних суспільних змін та реформу$
вань, адже саме «висока кваліфікація, профе$
сійна та моральна однорідність державного
апарату забезпечує професійну основу консти$
туційної єдності системи державної влади,
сприяє подоланню протиріч, що існують між
застарілими стереотипами в управлінській ді$
яльності та вимогами розвитку українського су$
спільства» [9, с. 64]. Прийняті зразки поведінки 
і мова гарантують необхідний рівень розуміння 
й безпеки кожного державного службовця і в ор$
ганізації, і в зовнішньому середовищі [10].

Формування етикету в системі державної
служби відбувається на основі застосування
загальних та спеціальних принципів. Загальні
принципи державної служби та етичної поведін$
ки державних службовців викладені в законі про

державну службу [11]. Однак системний аналіз
наукової літератури з цього питання дозволив
нам визначити окремо в системі інституційних
принципів підсистему спеціальних принципів,
що забезпечують формування етикету взаємо$
відносин на державній службі. До таких спеці$
альних принципів відносимо: інституційну ієрар�
хічність; ситуативність службової поведінки;
доцільність дій; естетичну привабливість пове�
дінки; дотримання народних звичаїв та тради�
цій; толерантність; помірність; домірність;
креативність; відповідальність; адекватність;
доцільність; простоту організації; автономію;
управлінську культуру; безособовість; комуні�
кативність; cубстантивність.

Дослідження сутності етикету на державній
службі через призму професійної компетент$
ності державних службовців дало можливість
визначити різний ступінь його системного
сприйняття в контексті європейського та вітчиз$
няного підходів. Так, серед професійних компе$
тентностей державних службовців за європей$
ською методикою вимірювань етикет як окрема
категорія професіоналізму не виокремлюється,
а розглядається як категорія коректності, по$
рядності й займає перше рангове місце [12].
Дослідження вітчизняних науковців, проведені 
в 2002–2005 роках, виокремили поняття етикет
як складову професійної компетентності дер$
жавних службовців, навіть з визначенням його
окремих структурних елементів: етикет зовніш$
нього вигляду (десяте рангове місце) та мовлен$
нєвий етикет (дванадцяте рангове місце) [13]. 

Вивчення сутності етикету (особливої кате$
горії етики) державної служби дозволило нам
визначити в його структурі три взаємозв'язаних
елементи: 

• службовий (діловий, поведінковий) етикет; 
• мовленнєвий етикет; 
• етикет зовнішнього вигляду. 
Кожний структурний елемент має свій функ$

ціональний зміст та сприяє вирішенню конкрет$
них інституційних завдань. Так, службовий (діло$
вий, поведінковий) етикет слід розглядати як
кодекс певних правил, що регулює та регламен$
тує культуру службового спілкування в процесі
виконання державним службовцем своїх основ$
них функціональних обов'язків. Службовий ети$
кет дозволяє вирішувати такі інституційні зав$
дання:

• забезпечення відповідності очікуванням
громадськості;

• підвищення рівня довіри суспільства та гро$
мадян до державної служби;
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• забезпечення максимальної реалізації прав
і свобод людини та громадянина, визначених
Конституцією та законами України;

• формування позитивного іміджу та автори$
тету органів державної влади в цілому;

• створення передумов для запобігання кри$
тичному загостренню соціального напруження;

• мобілізацію суспільних сил до участі у вирі$
шенні нагальних соціальних проблем;

• забезпечення розвитку інноваційних меха$
нізмів соціального партнерства.

Мовленнєвий етикет – це система усталених
форм спілкування, сукупність усіх етикетних
мовних форм, формул і правила їх використання
в тих або інших ситуаціях [14], що виникають 
у процесі діяльності державного службовця:
привітання, пропозиції, запрошення, поради,
узгодження, відмови, вибачення, знайомства,
співчуття тощо. Дослідник О. Зінченко зазначає,
що мовленнєвий етикет є однією з професійних
компетентностей державних службовців [15], 
а професор С. Хаджирадєва розглядає мовлен$
нєвий етикет як обов'язкову професійну скла$
дову в роботі політика, педагога, журналіста та
сучасного менеджера [16].  

Етикет зовнішнього вигляду державного
службовця слід розглядати як комплексне
поєднання конкретних правил щодо застосу$
вання зачіски, макіяжу, одягу та аксесуарів 
у різних службових ситуаціях. Функціонально
етикет зовнішнього вигляду дозволяє вирішу$
вати такі завдання інституційного розвитку:

• створення правильного уявлення про
особистість державного службовця;

• адаптацію образу державного службовця
до займаної посади;

• виокремлення рис професіоналізму і доб$
рих ділових манер;

• забезпечення позитивного сприйняття
образу державного службовця співробітниками. 

Виходячи з вищезазначеного, у контексті
вивчення етикету (особливої категорії етики)
державної служби пропонуємо під етикетом 
на державній службі розуміти спеціальну
інституційну технологію управління персоналом,
що узагальнює, об'єднує і розвиває інтраінсти$
туційні, організаційні та екстраінституційні вза$
ємовідносини шляхом упровадження еталонних
форм взаємодії між суб'єктами державного
управління.

Досконале володіння етикетом сприяє про$
фесійній діяльності та ефективному спілкуванню
державних службовців із представниками всіх
рівнів влади й людьми, які знаходяться поза

сферою службової інституції. Знання правил
службового етикету і вміння його застосовувати
необхідні для сучасного керівника, адже значну
частину свого робочого часу він спілкується 
з людьми. При цьому найчастіше спілкування
керівника відбувається в несиметричних умовах
службового статусу сторін, коли один з учас$
ників виступає як керівник, а інший – як
підлеглий. 

Висновки. Проведені дослідження перекон$
ливо доводять, що етикет є іманентною скла$
довою професійної компетентності державного
службовця. У формуванні етикету взаємовід$
носин на державній службі, на відміну від інших
сфер суспільної діяльності, домінують спеці$
альні (інституціональні) принципи, які в умовах
бурхливих суспільно$політичних трансформацій
через феномен інституційної пам'яті забезпечу$
ють сталість системи державної влади в Україні. 

Перспективу подальших досліджень у цьому
напрямі вбачаємо у розробці та диференціації
характеристик етикетних форм взаємовідносин
на державній службі.

Список використаних джерел 

1. Мотренко, Т. Запровадження системи управ$
ління якістю в органах виконавчої влади / Т. Мотренко
// Бюрократ. – 2006. – № 11–13. – C. 2–11.

2. Рудакевич, М. Комплексний підхід до утвер$
дження етики державних службовців / М. Рудакевич 
// Вісн. УАДУ. – 2002. – № 4. – С. 291–297.

3. Ліпенцев, А. Формування етики державної
служби / А. Ліпенцев // Вісн. УАДУ. – 1997. – № 2. – 
С. 94–95.

4. Харченко, О. Особливості та проблеми профе$
сійної підготовки державних і муніципальних служ$
бовців Росії / О. Харченко // Актуальні пробл. держ.
управління : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. –
Вип. 4 (26). – 260 с.

5. Нинюк, М. Морально$етичні аспекти служби 
в органах місцевого самоврядування: деякі проблеми
та перспективи / М. Нинюк // Вісн. УАДУ. – 2000. – 
№ 3. – С. 403–407.



33ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

6. Атаманчук, Г. Теория государственного управ$
ления: курс лекций / Г. Атаманчук. – М. : Омега$Л,
2004. – 584 с.

7. Серьогін, С. Державний службовець у відноси$
нах між владою і суспільством : монографія 
/ С. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456 с.

8. Теория управления: социально$технологический
подход; энцикл. слов. / под ред. В. Н. Иванова, В. И. Па$
трушева – М. : Муниципал. мир, 2004. – 668 с.

9. Нижник, Н. Політична культура державних служ$
бовців / Н. Нижник // Вісн. ДСУ. – 1998. – № 3. – 
С. 64–69.

10. Яроміч, С. Організаційна культура державної
служби й імідж державних службовців / С. Яроміч, 
Н. Гречкосій // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 1. – С. 112–116.

11. Про державну службу : Закон України : прийня$
тий 16 груд. 1993 р. : № 3723$XII // Відом. Верх. Ради
України. – 1993. – № 52. – Зі змінами ; ост. ред. 
31 трав. 2005 р.

12. Ярмистий, М. Актуальні питання професійної
компетентності службовців державних адміністрацій
/ М. Ярмистий // Вісн. ДСУ. – 2003. – № 4. – С. 86–89.

13. Серьогін, С. Уявлення державних службовців
про особисті та ділові якості, що визначають
ефективність професійної діяльності / С. Серьогін,
І. Батраченко, С. Соколовський // Актуальні пробл.
держ. управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ,
2006. – Вип. 2 (24). – С. 178–179.

14. Гамова, Г. Мовна етика й мовленнєвий етикет
ділового спілкування / Г. Гамова // Державне управ$
ління та місцеве самоврядування : тези VIІ Міжнар.
наук. конгресу, Харків, 29–30 берез. 2007 р. / Харк.
регіон. ін$т НАДУ. – Х. : Магістр, 2007. – С. 183–186.

15. Зінченко. О. До питання професіоналізму 
в державній службі / О. Зінченко // Вісн. ДСУ. – 2006. –
№ 1. – С. 17–20.

16. Хаджирадєва, С. Діалогова комунікація: теорія
та практика: навч. посіб. / С. Хаджирадєва, Н. Чер$
ненко. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 202 с. 



34

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

На сучасному етапі реформування й модер$
нізації державної служби питання оцінювання її
керівного персоналу набувають пріоритетного
значення і є важливим чинником підвищення
ефективності управління в цій сфері.

Проблеми оцінювання й атестування держав$
них службовців достатньою мірою досліджені
українськими вченими Т. Л. Желюк, С. А. Кін$
дзерським, Т. В. Мотренком, Н. Р. Нижник,
Ю. О. Оболенським, В. М. Олуйком, П. Т. Пав$
ленчиком, Л. А. Пашко, Ф. І. Хміль та ін. [1–6].
Дана проблема висвітлена також у працях росій$
ських науковців В. М. Анісімова, Т Ю. Базарова,
Б. Л. Єрьоміна, Г. Г. Зайцева, Л. І. Лукичової, 
Є. М. Махова, О. І. Турчинова, В. В. Черепанова
та ін. [7–13].

Разом з тим актуальні питання оцінювання
керівного персоналу державної служби залиша$
ються маловивченими. Зважаючи на це, метою
даної статті є дослідження проблеми оціню$
вання керівного персоналу, обґрунтування
необхідності підвищення ефективності процесу
оцінювання й атестування в системі управління
державною службою.

Оцінювання керівного персоналу державної
служби є основоположним чинником для успіш$
ної реалізації всіх напрямів управління персона$
лом: добору, розстановки, службового просу$
вання керівних кадрів, їхньої ротації, розвитку
(підготовка резерву, навчання), мотивації діяль$
ності. Саме оцінюючи керівний персонал, можна
визначити ефективність, результативність 
і якість його праці.

У «Концепції адаптації інституту державної
служби в Україні до стандартів Європейського
Союзу» зазначено, що діюча в Україні система
державної служби має певні проблеми, які
потребують подальшого вирішення, у тому числі
адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Це
стосується впровадження єдиної системи оці$
нювання роботи державних службовців у цілому
та керівного персоналу зокрема [14].

Управління керівним персоналом державної
служби передбачає різноманітні процедури
його оцінювання. У словнику «Персонал» дано
таку дефініцію: «Оцінювання персоналу – про$
цедура, що здійснюється для визначення відпо$
відності працівника робочому місцю (посаді),
яке він посідає або яке є вакантним» [15, с. 247].

Вирішення проблеми об'єктивного оцінювання
керівного персоналу можливе зі застосуванням
оцінної технології, яка будується на принципах,
що дають змогу оцінювати персонал:

• об'єктивно, тобто незалежно від будь$якої
окремої думки чи судження;

• надійно, тобто відносно вільно від впливу
ситуативних факторів (настрій, погода, минулі
успіхи або невдачі тощо);

• достовірно стосовно діяльності, тобто оці$
нюватися повинен реальний рівень володіння
навичками, те, наскільки успішно керівник
справляється з покладеними на нього обов'яз$
ками й повноваженнями;

ОЦІНЮВАННЯ КЕРІВНОГО ПЕРСОНАЛУ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
кандидат наук з державного управління, доцент,

докторант Національної академії державного управління
при Президентові України
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• з можливістю прогнозування, тобто оцінка
повинна відбивати те, до яких видів діяльності 
й на якому рівні керівник здатен потенційно;

• комплексно, тобто кожен керівник має
оцінюватися не лише осібно, але й у взаємо$
зв'язку з діяльністю організації в цілому, зважа$
ючи на стосунки з підлеглими та вищими за
рангом керівниками [8].

Виходячи із системних позицій, оцінювання
керівного персоналу державної служби являє
собою сукупність елементів, спрямованих на
підвищення ефективності управління керівним
персоналом. 

Основними елементами системи оцінювання
як персоналу державної служби в цілому, так і ії
керівного персоналу зокрема, можна вважати
такі:

• предмет, цілі й критерії оцінювання;

• методи, техніку, засоби проведення оціню$
вання;

• оцінний орган, принципи його функціону$
вання;

• категорії оцінювання;

• частоту проведення оцінювання, порядок 
й актуалізацію системи оцінювання [13].

Предметом оцінювання керівного персоналу
державної служби є якості та здібності керів$
ників. Цілі оцінювання керівного персоналу
можуть бути різними: добір і розстановка керів$
них кадрів, формування резерву керівних кадрів
для висунення, перепідготовка й підвищення
кваліфікації та ін.

Для того щоб об'єктивно оцінювати керівний
персонал, потрібна нова, науково обґрунтована
система критеріїв. Доцільно визначати інтегро$
вану, сумарну оцінку ефективності діяльності
керівного персоналу, виходячи з характеру його
впливу на результати управлінської чи функціо$
нальної структури та категорії керівної посади.

Як свідчить практика, для керівників, які зай$
мають вищі посади, що відповідають І–ІІ катего�
ріям державної служби, можна встановити такі
критерії:

здатність до ефективного управління й коор$
динації діяльності органу державної влади та
його структурних підрозділів (управління, відді$
ли) з метою спрямування цієї діяльності на
проведення державної політики;

здатність стратегічно мислити, аналітичні
якості, вміння перед прийняттям управлінських
рішень прогнозувати результати заданих про$
цесів, ефективність обраних напрямів діяльності
органу;

стиль керівництва, що превалює в організації –
директивний (авторитарний), ліберальний,
демократичний чи змішаний;

інтелектуальні можливості;
авторитет керівника;
уміння виявляти, розвивати й ефективно

реалізовувати професійні здібності (потенціал)
підлеглих;

знання проблем і пріоритетів на всіх рівнях
управління – центральному, регіональному,
місцевому – та вміння їх вирішувати;

уміння оперативно і стратегічно вірно оціню$
вати конкурентне середовище, приймати пра$
вильні рішення за форс$мажорних і кризових
ситуацій;

ступінь готовності до реалізації інноваційних
проектів, максимального розкриття творчих
можливостей співробітників, працівників органу
державної влади;

здатність раціонально розподіляти управлін$
ський ресурс, надійно контролювати діяльність
підлеглих і виконання прийнятих рішень.

Для керівного персоналу середнього рівня
(вважатимемо, що це керівники, які займають
посади ІІІ–V категорій державної служби)
доцільно оцінювати:

уміння самостійно успішно, результативно 
й у повному обсязі керувати організацією,
управлінням, відділом;

уміння оперативно оцінювати складну ситуа$
цію і приймати правильне рішення щодо вико$
нання поточних і перспективних завдань;

здатність ефективно управляти підлеглими,
навчати, виховувати їх і завойовувати серед них
авторитет;

наявність адміністративних і господарських
здібностей, уміння їх реалізовувати в підпоряд$
кованій сфері;

швидкість, енергійність, якість і точність вико$
нання наказів і розпоряджень вищих за рангом
керівників.

Щодо керівників, посади яких відповідають 
VI категорії державної служби, можна встано$
вити такі критерії оцінювання: 

здатність управляти відділом, організовувати
його роботу й самостійно виконувати відпові$
дальні завдання;

уміння підтримувати організаторську й вико$
навчу дисципліну у відділі, робочий порядок;

здібність швидко приймати правильні
рішення, добросовісність і наполегливість у їх
виконанні [13].

Оцінювання керівного персоналу державної
служби пов'язане з його безпосередньою діяль$
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ністю. На нашу думку, оцінювання керівного
персоналу державної служби – це перевірка
відповідності професійно�ділових, морально�
етичних й особистісних якостей керівників,
рівня їхніх знань, професійної компетентності,
практичних навичок тим посадам, які вони обій�
мають, і визначення ефективності, результатив�
ності та якості їхньої управлінської діяльності.

Найбільш розповсюдженими формами оці$
нювання як процесу в державній службі висту$
пають атестація, щорічне оцінювання і кадровий
моніторинг [12].

Механізм оцінювання, що забезпечує його
ефективні результати, має обов'язково містити
такі елементи: суб'єкт оцінювання, об'єкт оціню$
вання, науково розроблені критерії оцінювання
діяльності, методи оцінювання; процедуру оці$
нювання [4]. При проведенні атестації у керів$
ників, крім результатів роботи, слід оцінювати
раціональність розподілу роботи серед підлег$
лих, делегування функцій, підтримку та заохо$
чення якісної роботи, особистий приклад спри$
яння професійному зростанню підлеглих [5].

Атестації підлягає керівний персонал держав$
ної служби всіх рівнів, у тому числі й той, що
займає керівні посади державних службовців 
І та ІІ категорій [16]. Положенням про проведен$
ня атестації державних службовців передба$
чено, що особливості проведення атестації
таких службовців визначаються органами, які
призначають їх на посади. Державні службовці$
керівники атестуються, як правило, комісіями
тих органів, керівники яких призначають їх на
посади та звільняють з посад. Можуть бути
прийняті й інші рішення. У місцевих державних
адміністраціях, за рішенням їх голів, створю$
ються комісії для проведення атестації керівни$
ків структурних підрозділів [17]. Процедури
організації та проведення атестації керівників,
прийняття рішення атестаційної комісії, узагаль$
нення результатів атестації та надання інформа$
ції практично не відрізняються від процедури
проведення атестації інших державних служ$
бовців [16; 17].

У даний час, відповідно до Закону України
«Про державну службу», атестація керівного
персоналу державної служби проводиться один
раз на 3 роки, і така її періодичність не дає змоги
визначити індивідуальний внесок кожного керів$
ника в реалізацію поставлених перед органом
державної влади цілей і завдань, стратегічних 
і поточних планів, а також не дає можливості
достатньою мірою використати механізми
мотивації, пов'язати результати атестації керів$

ників з оплатою їхньої праці. На відміну від
України, в більшості країн світу не обмежуються
періодичним проведенням атестації керівного
персоналу державної служби, а проводять регу$
лярне, переважно щорічне, оцінювання діяльно$
сті керівного персоналу за підсумками виконан$
ня індивідуальних річних планів і планів роботи
організації в цілому. Успішна оцінка є підставою
для підвищення за посадою та розвитку кар'єри.

Процедури атестації та щорічного оціню$
вання, як зазначається у звіті Ларса Акера [18],
є головними методами розвитку персоналу дер$
жавної служби в Україні. Разом з тим експерт
вказує на те, що спроба запровадити нову
систему оцінювання – щорічну оцінку – відразу 
в усій державній службі була дещо необачною,
призвела до дублювання двох систем оціню$
вання, проводилася без попереднього навчання
керівників, не мала ніяких наслідків для кар'єри
або оплати праці державних службовців, харак$
теризувалася відсутністю чіткого зв'язку з атес$
тацією, а тому її впровадження додатково до
атестації втрачає будь$який сенс.

На наш погляд, запровадження регулярного
оцінювання результатів діяльності керівного
персоналу державної служби замість атестації 
є позитивним кроком, що сприятиме підвищен$
ню мотивації, стимулювання, відповідальності,
ефективності, результативності та якості роботи
керівників різних рівнів. А тому доцільно прово�
дити щорічне оцінювання службової діяльності
керівників відповідно до складених ними
щорічних планів, які відповідають показникам
діяльності органу державної влади та професіо$
грамі керівника. Адже, як наголошує начальник
Головного управління державної служби України
Т. В. Мотренко, через відсутність системи пла$
нування, яка б передбачала конкретні показники
результативності та ефективності діяльності,
чинна система щорічного оцінювання держав$
них службовців недієздатна. Вона не пов'язана 
з професійним розвитком державних службов$
ців, визначенням потреб у навчанні, засобами
стимулювання [3].

Відомий російський дослідник у сфері
управління персоналом Г. Г. Зайцев зазначає,
що оцінювання праці керівників має провади$
тися постійно, причому комплекс ділових 
й особистісних якостей, які підлягають аналізу,
має бути дещо інший, ніж для решти праців$
ників. Це ж стосується й методів оцінювання
вказаних якостей. Крім того, оцінкою праці
керівників можуть слугувати результати роботи
очолюваних ними організацій чи підрозділів [9].
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На підставі практичної апробації та кореляцій$
ного аналізу різних методик оцінювання для
використання рекомендуються [19] такі:

1) 16$факторний особистісний опитувальник
Р. Кеттелла;

2) стратегія поведінки за конфліктних ситуа$
цій К. Томаса;

3) визначення рівня невротизації та психозу;
4) інтерперсональна діагностика Т. Лірі.
Підвищенню ефективності роботи кожної

організації, кожного керівника мають сприяти 
й оцінювальні співбесіди$зустрічі управлінця$
менеджера з підлеглими, що допомагають
керівникові оцінити ефективність власних уп$
равлінських функцій [2].

Слід узяти до уваги, що проведення атестації
працівників за критерієм результативності праці
вимагає вирішення складних наукових проблем,
зокрема: які показники обрати головними, яким
чином вимірювати витрати й результати, як відоб$
разити індивідуальні та групові результати [20].

Для оцінювання керівного персоналу держав$
ної служби, як свідчить досвід, у вітчизняному 
й зарубіжному менеджменті найбільш широ$
кого розповсюдження набули такі традиційні 
методи:

• бальні, засновані на оцінюванні заслуг
керівника за окремими попередньо визначе$
ними показниками;

• цільові;
• порівняльні;
• психологічні.
Останнім часом з'явилися нові методи оціню$

вання керівного персоналу. Проте інноваційні
технології, що базуються на сучасних теоріях 
і концепціях управління персоналом, більшою
мірою розповсюджені в недержавних структу$
рах, де робота з персоналом менше формалізо$
вана. На жаль, органи державної влади України
в застосуванні новітніх кадрових технологій на
5–7 років відстали від приватних структур.

Для вирішення не лише атестаційних, але 
й ситуаційних завдань, пов'язаних з оцінкою тих
чи інших якостей керівника в системі державної
служби, що дають можливість об'єктивно оці$
нити діяльність керівника з урахуванням ділових
і морально$психологічних відносин у колективі,
може бути застосована процедура оцінювання
працівниками трьох категорій (начальники,
експерти, підлеглі). Загальний середній бал
підраховується на основі оцінок, виставлених
усіма трьома категоріями осіб, які брали участь
в атестуванні, за формулою

Á = (À + Â + Ñ) / 3,

де А – начальники (безпосередній і один$два
вищі за рангом); В – експерти (п'ять–сім осіб);
С – (підлеглі п'ять–сім осіб).

В окремих випадках при застосуванні даного
методу до оцінювання можуть залучатися й інші
посадові особи, котрі добре знають якості атес$
тованого.

Одна з інноваційних технологій оцінювання
кадрів, у тому числі й керівних, заснована на
теорії переваг. Останнім часом усе більшої
популярності набуває «Модель 360», за якою
працівник отримує інформацію про свою працю
від безпосереднього керівника, співробітників,
клієнтів і підлеглих. Кількість суб'єктів оціню$
вання тут необмежена, що підвищує об'єк$
тивність оцінки [6].

При визначенні ефективності діяльності
управлінців навряд чи можна досягти абсолют$
них оцінок, але за допомогою організаційного
дослідження можна провадити ретельний і різ$
носторонній аналіз тих процесів, що відбува$
ються в організації за використовуваних методів
управління, а також діючої організаційно$штат$
ної структури та її оптимізації [21].

Вивчення й оцінювання керівного персоналу
державної служби може здійснюватися цент$
рами оцінювання персоналу, які за отриманими
оцінками можуть виявляти перспективних
працівників, надавати пропозиції щодо відбору
майбутніх керівників, а також щодо потреби 
в індивідуальній програмі навчання для окремих
посадовців.

Отже, аналіз різноманітних підходів до
організації і проведення оцінювання керівного
персоналу державної служби показує, що існую�
чі системи оцінювання не повною мірою відпові�
дають сучасним вимогам, не забезпечують
комплексної, інтегрованої оцінки керівника 
в системі державної служби не лише з позиції
сьогодення, але й потенційного майбутнього.
Подальше реформування системи державної
служби, вирішення завдань щодо розвитку
керівного персоналу державної служби потре�
бує створення системи незалежного оцінюван�
ня керівних кадрів, що ґрунтується на особистих
заслугах та компетентності. Зокрема необхідно
розробити профілі компетентності (професіо$
грами) для всіх керівних посад у системі
державної служби, визначити інструментарій
оцінювання кандидатів на керівні посади (як 
з кадрового резерву, так і тих, які беруть участь 
у конкурсі); створити мережу незалежних центрів
оцінювання претендентів на ту чи іншу керівну
посаду.
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Важливо також запровадити нові критерії
щорічного оцінювання якостей, результатив$
ності та ефективності керівного персоналу
державної служби, підвищити роль громадських
організацій у його оцінці. Це сприятиме як
послідовному професійному зростанню керів$
ного персоналу, так і створенню умов для
кар'єри посадовців (особливо в разі можливості
використання результатів щорічного оцінюван$
ня у відкритих конкурсах).

У нормативно$правових актах, спрямованих
на реформування державної служби в Україні,
слід передбачити, поряд з існуючими традицій$
ними, інноваційні технології оцінювання керів$
ників системи державної служби, які базуються
на сучасних теоріях і концепціях управління
персоналом органів державної влади й забезпе$
чать високий ступінь об'єктивності оцінювання
керівного персоналу, його раціональну розста$
новку й ефективне використання.

Таким чином, оцінювання керівного персо$
налу державної служби України стає сьогодні не
лише актуальним, але й реальним завданням,
що надасть змогу забезпечити ефективне
управління в цій сфері.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Постановка проблеми. Дослідження механіз$
му державного управління у сфері соціальної
політики є актуальним напрямом наукових пошу$
ків, що зумовлено демократизацією суспільства,
реформуванням політичної та соціальної сфер,
процесами європейської інтеграції.

Соціальна політика сьогодення – це комплекс
заходів, які демонструють реакцію влади на кри$
зову ситуацію, що виникає під впливом економіч$
них чинників. При цьому головна увага зосереджу$
ється на окремих складових соціальної сфери:
пенсіях, грошових допомогах, індексації тощо,
тобто соціальна політика характеризується

відсутністю комплексного підходу до вирішення
соціальних проблем, безадресністю та фактично
зводиться до соціально$захисної функції держави.

Лише поступово приходить розуміння щодо
необхідності реалізації нових напрямів соціальної
політики, які забезпечать її раціональність,
цілеспрямованість та стимулювання соціальної
активності населення. Така політика покликана не
тільки захищати від жорсткої дії ринку громадян,
яким необхідна соціальна підтримка держави, але
й реалізовувати ті переваги нових соціально$
економічних умов, що дозволяють людині
збільшити свій трудовий внесок і, відповідно,
дохід. Для цього можуть використовуватися
різноманітні механізми – від податкових пільг до
пільгових кредитів, від допомоги в підвищенні
кваліфікації та перепідготовці працівників до
консультацій, наданих початківцям стосовно
підприємницької діяльності.

Зміна ролі держави, її функцій потребує
вдосконалення системи державного управління та
доповнення традиційних складових механізму
управління у сфері соціальної політики інновацій$
ними елементами, які б забезпечили адекватність
соціальної політики потребам суспільства в кож$
ний конкретний проміжок часу.

Аналіз останніх досліджень. Проблема
відповідності соціальної політики вимогам
сучасності знайшла своє відображення в робо$
тах П. Базилюка, С. Біляцького, Е. Гансової,
Є. Головахи, Е. Лібанової, С. Небоженко, В. Но$
вікова, В. Скуратівського, П. Шевчука та ін.

Вітчизняними вченими багато зроблено 
в теоретичному осмисленні проблеми та напра$
цюванні практичних рекомендацій. Проте недо$
статнє дослідження питань функціонування
механізму державного управління у сфері соціа$
льної політики й зумовило завдання статті:
узагальнити підходи до вивчення механізму
державного управління, запропонувати визна$
чення поняття «механізм державного управ$
ління» та уточнити його складові.

Виклад основного матеріалу. Поняття
механізму управління досліджувалося науков$
цями досить ґрунтовно. Утім, сфера соціальної
політики вносить особливості у зміст функціо$
нування механізму її управління, що потребує,
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на наш погляд, уточнення поняття «механізм
державного управління» на засадах єдиного
підходу до його структури.

Виділимо декілька підходів щодо визначення
цього поняття. Так, наприклад, у словнику$до$
віднику механізм державного управління визна$
чається як практичні заходи, засоби, важелі,
стимули, за допомогою яких органи державної
влади впливають на суспільство, виробництво,
будь$яку соціальну систему з метою досягнення
поставлених цілей [1].

Дослідник Г. Атаманчук розглядає це поняття
як складну систему державних органів, органі$
зованих відповідно до визначених принципів для
здійснення завдань державного управління [2].
На думку науковця, механізм формування та
реалізації державного управління є сукупністю
взаємопов'язаних соціальних елементів, проце$
сів та закономірностей, який, спираючись на
державну владу, забезпечує й узгоджує інтере$
си та цілі суспільства [3].

У свою чергу, Ю. Тихомиров наступним чином
визначає дане поняття: «Механізм державного
управління – це демократична державна органі$
зація управлінського впливу на суспільні про$
цеси» [4, с. 482–483].

На думку Л. Юзькова, механізм державного
управління – це організація практичного здійс$
нення державного управління у вигляді вико$
навчо$розпорядчої діяльності [5].

Водночас М. Круглов розглядає це поняття 
в контексті стратегічного управління. На його
думку, механізм управління – сукупність еконо$
мічних, мотиваційних, організаційних і правових
засобів цілеспрямованого впливу суб'єктів уп$
равління та впливу на їх діяльність, що забез$
печують узгодження інтересів учасників управ$
ління [6].

Узагальнюючи наведені вище визначення, ми
можемо відзначити наявність правового, соці$
ально$політичного, організаційно$політичного,
структурно$організаційного та структурно$функ$
ціонального підходів до визначення та обґрунту$
вання поняття «механізм державного управ$
ління». На двох останніх підходах, як основних до
визначення поняття, наголошують вітчизняні
вчені [7]; при структурно$організаційному підхо$
ді увага акцентується на організаційній основі
державно$правового інституту (явища, проце$
су), а при структурно$функціональному – на ре$
альному функціонуванні інститутів влади, прак$
тичному здійсненні державного управління.

Соціальна політика держави реалізується
через механізм державного управління в соціа$

льній сфері, що спрямований на захист грома$
дянських, економічних, соціальних, культурних
прав людини, закріплених у міжнародних право$
вих актах, законах і Конституції України. Дотри$
мання останніх, їх реалізація сприяють створен$
ню умов для розвитку соціального потенціалу
особистості, соціальної безпеки людини, її со$
ціального захисту.

Фактори державного управління можуть мати
різну природу [8], тому механізм державного
управління у сфері соціальної політики є склад$
ним і системним утворенням, що органічно
поєднує в собі різні складові: правові, політичні,
організаційні, фінансові, мотиваційні.

Узагальнюючи подане вище, ми пропонуємо
визначити:

• структурно�організаційний механізм дер�
жавного управління у сфері соціальної політики
як систему органів державного управління,
створених з метою реалізації соціальної полі$
тики в різних сферах суспільного життя, що
спрямована на захист громадянських, економіч$
них, соціальних, культурних прав людини,
закріплених у міжнародних правових актах,
законах і Конституції України;

• структурно�функціональний механізм дер�
жавного управління у сфері соціальної полі�
тики як систему конкретних заходів, що вжи$
ваються органами державного управління,
створених з метою реалізації соціальної ідео$
логії, визначеної конституційно$правовими
нормами для змін у соціальній сфері, та відпо$
відають головним світовим критеріям рівня та
якості життя.

Елементи механізму державного управління 
у сфері соціальної політики різноманітні за фор$
мою та цілепокладанням. Ми виділяємо такі
складові:

• національну та регіональну, що передба$
чають ухвалення загальнодержавних і на їх ос$
нові регіональних засад соціальної політики;

• інституціональну, основне призначення 
якої – створення державних установ, обрання,
призначення окремих посадовців у законодав$
чій і виконавчій владі, в органах місцевого само$
врядування, які формують та реалізують дер$
жавну соціальну політику;

• правову, яка передбачає прийняття норма$
тивно$правових актів для визначення засад та
шляхів реалізації державної соціальної політики,
проведення соціальної експертизи законо$
давства та проектів нормативно$правових актів,
встановлення відповідальності за порушення
соціальних прав і свобод тощо;
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• організаційну – сукупність різних за своєю
природою конкретних організаційних елемен$
тів – покликана формувати й посилювати органі$
заційний потенціал суб'єктів управління;

• фінансову, основне завдання якої полягає 
в забезпеченні відповідного фінансування,
видатків державної та регіональної діяльності
для реалізації соціальної політики в державі,
джерелами яких є державний бюджет, місцеві
бюджети, ресурси фондів соціального страху$
вання, благодійна та спонсорська допомога;

• мотиваційну, що передбачає пропаганду
принципів та засад соціальної політики дер$
жави, соціального партнерства, популяризації
трудової активності, здорового способу життя,
навчання протягом усього життя тощо;

• координацію зусиль та взаємодію з інститу$
тами громадянського суспільства (політичні
партії, громадські організації, засоби масової
інформації, наукові, зокрема соціологічні та
політологічні, установи тощо).

За функціональним призначенням складові
механізму державного управління у сфері соці$
альної політики поділяються на загальні та
спеціальні. Так, загальні механізми передбача$
ють прийняття нормативно$правових актів, що
визначають основні соціальні права та свободи;
регламентують обов'язки; встановлюють санкції
за порушення правових норм; регулюють здійс$
нення заходів суб'єктами державного управлін$
ня в соціальній сфері.

Спеціальні механізми, у свою чергу, запро$
ваджуються й реалізуються для певних груп
суспільства з метою усунення об'єктивних
перешкод у реалізації соціальних прав. Спеціа$
льні механізми, наприклад, передбачають такі
напрями державної політики, як політика заро$
бітної плати, стратегія по боротьбі з бідністю,
допомога малозабезпеченим сім'ям, сприяння
соціальному розвитку молоді, сприяння роз$
витку малого та середнього бізнесу, податкова
політика, політика на ринку праці, гендерна
політика, політика у сфері соціального захисту
населення тощо. Метою діяльності держави 
в цьому випадку є зменшення дистанції між
майновими групами за рахунок зниження рівня

бідності, скорочення безробіття, зростання
рівня життя населення, забезпечення однакових
умов для соціального захисту мешканцям села
та міста, доступність соціальних послуг, зокрема
у сферах освіти та охорони здоров'я, для всіх
верств населення.

Висновки. Механізм державного управління
у сфері соціальної політики здійснюється з вико$
ристанням наявних ресурсів для забезпечення
безперервної організаційної, правової та іншої
підтримки суспільства і його цивілізованого
розвитку відповідно до завдань, визначених 
у державній політиці. Він має ґрунтуватися на
об'єктивних законах розвитку соціуму,
принципах соціальної держави, що окреслені
законодавством.
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8. Державні організації як складова механізму
держави : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. П. І. На$
долішнього. – О. : ОРІДУ НАДУ; Optimum, 2005. – 
228 с.
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Постановка проблеми. Постанова Кабінету
Міністрів України № 933 «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу “Приязна адмініст$
рація”» прийнята 18 липня 2007 року з метою
поширення кращого досвіду роботи органів
виконавчої влади з громадськістю. Ініціатором
конкурсу стало Головне управління державної
служби України, що намагається ефективно за$
стосовувати в Україні іноземний досвід удоско$
налення діяльності органів влади, посилення
зв'язків з громадськістю, забезпечення відкри$
тості та прозорості. Очевидно, що на черзі орга$
нізація подібних конкурсів для органів місцевого
самоврядування, залучення до співпраці неуря$
дових організацій тощо.

Сприйняття органами влади багатьох розви$
нених країн нової філософії відносин між

державою та суспільством, що розглядає дер$
жавну службу в контексті надання нею послуг
населенню, примушує запроваджувати відпо$
відні форми роботи. При цьому важливо вико$
ристати вже наявний іноземний досвід. Значні
досягнення в проведенні конкурсів на кращу
сучасну адміністрацію мають органи влади
Польщі. Слід зазначити, що в Польщі конкурси
для органів влади проводяться з ініціативи
урядових структур, об'єднань органів тери$
торіального самоврядування, громадських ор$
ганізацій та ЗМІ. Результати цих конкурсів спри$
яють нагромадженню та поширенню кращого
досвіду, посилюють імідж органів влади та їх
зв'язки з громадськістю. Варто також відмітити
антикорупційну спрямованість цих заходів та їх
зв'язок з упровадженням системи управління
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якістю на базі стандарту ISO 9001:2000. Отже,
мова йде про комплекс заходів, корисний як для
громадян, так і для держави, що проводиться 
в межах євроінтеграційних процесів з викорис$
танням відповідних коштів та методики.

Стан вивчення та висвітлення питання.
Реалізація в Польщі програми «Приязна адмі$
ністрація» та інших конкурсів для органів влади
широко відображена на сайтах їх організаторів 
і громадських організацій. Зокрема, доцільно
використовувати сайти Департаменту цивільної
служби канцелярії прем'єр$міністра Республіки
Польща (до літа 2006 року – Офіс цивільної
служби Республіки Польща) [1], Міністерства
внутрішніх справ та адміністрації (МВСА) [2], 
а також сайти громадських організацій або спе$
ціальні сайти урядових організацій для гро$
мадськості [3, 4].

Цікавий матеріал для дослідника міститься на
сайтах повітів і ґмін, що стали лауреатами та
фіналістами конкурсів. Значну увагу приділяє
цій проблемі й польська преса.

Уже декілька років Головдержслужба України
прагне адаптувати польський досвід щодо
проведення конкурсу «Приязна адміністрація»
та запровадити його аналог в Україні. Її пред$
ставники неодноразово вивчали цей досвід на
практиці. Ще 23 вересня 2005 року в залі колегій
Головдержслужби України пройшов практичний
семінар з питань запровадження системи якості
ISO 9001:2000 в органах виконавчої влади та
використання польського досвіду реалізації
програми «Приязна адміністрація». Перед
заступниками Начальника Головдержслужби та
керівниками її структурних підрозділів виступив
директор департаменту навчання та розвитку
Офісу цивільної служби Республіки Польща
Лєшек Малібруда [5].

Польський досвід досягнення ефективності 
в роботі органів влади широко вивчався також
українськими вченими, державними службов$
цями, посадовими особами місцевого само$
врядування та членами неурядових організацій
під час проведення грантових програм (у тому
числі й нами в липні 2005 року та жовтні 2006 ро$
ку у Варшаві, Кельце, Кракові, Ґданську, Гдині та
Брусах). Вивчений польський досвід у рамках
пілотного проекту «Розвиток спроможності дер$
жавної служби у сфері європейської інтеграції»
опублікований нами в наукових статтях [6, 7] 
і впроваджується в Полтавській області. Зокрема,
за польським прикладом підготовлено методич$
ні матеріали для громадян «Мої права в органах
державної виконавчої влади», ознайомитися 

з якими можна на сайтах Управління державної
служби Головного управління державної служби
України в Полтавській області [8] та «Новини
Полтавщини» [9].

Проте сама програма «Приязна адмініст$
рація» досі не знайшла належного висвітлення 
в науковій літературі, а головне, не знайшла
належного застосування в українській практиці.

Метою публікації є викладення суті про$
грами «Приязна адміністрація», її завдань, форм
проведення та результатів, а також інших кон$
курсів для органів влади, що проводяться 
в Польщі, з метою полегшення адаптації поль$
ського досвіду в нашій державі.

Виклад основного матеріалу. Програма
«Приязна адміністрація» відіграє значну роль 
у побудові позитивного іміджу польської
цивільної служби та слугує прикладом для низки
починань. Вона розроблена з ініціативи керівни$
ка цивільної служби та реалізується з 15 червня
2000 року. Дія програми зорієнтована на органи
влади всіх рівнів, що прагнуть спрямовувати
свої зусилля на створення приязних відносин 
з клієнтами та впровадження новітніх методів
обслуговування громадян.

Ідеологія програми виходить з розгляду орга$
нів влади як таких, що надають послуги грома$
дянам та установам. Відповідно можна визна$
чити такі основні принципи програми:

• кожен громадянин розглядається як клієнт
усієї адміністрації;

• завдання кожного працівника визначаються
прагненням досягти найкращої якості послуг,
що ним надаються;

• виконання програми залежить від глибини
зацікавленості як керівників, так і всіх працівників
адміністрації в зростанні іміджу органів влади;

• громадськість розглядається як партнер 
у створенні приязної адміністрації.

Метоюпрограми «Приязна адміністрація» є:
• виконання на високому професійному рівні

вимог Кодексу цивільної служби;
• удосконалення кадрів з метою надання

якісних послуг та розбудови приязних відносин
з громадянами;

• зміни в організації роботи адміністрацій та 
в процедурах надання послуг;

• удосконалення системи обміну інформа$
цією між органами влади та громадянами.

У рамках програми «Приязна адміністрація» 
з 2000 року в Польщі здійснено низку заходів:

• підготовлено та розповсюджено в органах
влади брошуру й плакати під назвою «Мої права
в уряді»;
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• внесено елементи програми до навчальних
курсів держслужбовців вищої категорії;

• опрацьовано та розповсюджено під час
проведення проекту Phare$99 інформаційно$
навчальні матеріали з питань держслужби
(відеокасети, CD$диски, календарики, плакати
та листівки);

• створено інформаційний центр цивільної
служби (січень 2002 року), що зробив більш до$
ступною інформацію про діяльність адміністра$
ції, послуги й компетенцію органів влади та пра$
цівників, можливості розвитку цивільної служби;

• впроваджено в академічному середовищі
інформацію про напрями розвитку та проблеми
органів влади, організацію презентацій і конфе$
ренцій тощо;

• реалізовано ідею створення близько двох
тисяч інформаційних кіосків, метою яких є поши$
рення електронної оперативної інформації про
послуги адміністрацій та вакантні місця в них;

• видано та розповсюджено серед адмі$
ністрацій практичний довідник, що містить
інформацію та пропозиції щодо проблемних
питань діяльності адміністрацій, набору та нав$
чання кадрів, розвитку комунікацій тощо.

Постійним напрямом роботи стало інформу$
вання громадян про наміри адміністрації з пи$
тань удосконалення надання послуг, прове$
дення конкурсів та інших заходів, спрямованих
на покращення роботи. У межах програми
«Приязна адміністрація» оцінюються регулярні
дії адміністрацій, спрямовані на вдосконалення
послуг, що ними надаються.

З 2001 року проводиться конкурс «Найбільш
приязний заклад урядової адміністрації».
Метою конкурсу є поширення серед державних
органів досвіду роботи з покращення якості
послуг та зменшення незадоволення клієнтів.

Також проводиться конкурс на кращу магісE
терську роботу (з 2001 року), присвячену діяль$
ності органів влади. Метою конкурсу є зростання
зацікавленості серед студентів тематикою цивіль$
ної служби, обговорення ними змін у системі
органів влади та популяризація державної служби
як достойного місця роботи для випускників
вищих навчальних закладів. У конкурсі брали
участь і праці випускників ліцеїв.

Кожного року в листопаді (з 2000 року) відзна$
чається День цивільної служби та проводиться
урочисте оголошення переможців конкурсу
«Найбільш приязний заклад урядової адмініст$
рації» і вручення їм нагород (з 2001 року).

З 2005 року введено конкурс «Найбільш суE
часний заклад урядової адміністрації», орга$

нізатором якого є керівник цивільної служби.
Мета конкурсу – упровадження в органах вико$
навчої влади сучасних підходів до роботи.

Минулого року в обох конкурсах взяли участь
278 закладів. Із них 182 – у конкурсі «Найбільш
приязний заклад урядової адміністрації» і 96 –
у конкурсі «Найбільш сучасний заклад урядової
адміністрації» (50 – у категорії «Сучасна адмі$
ністрація, приязна для всіх» і 46 – у категорії «Ком$
п'ютер та інтернет – інструменти праці й діалогу»).

Учасниками конкурсу «Найбільш сучасний
заклад урядової адміністрації» можуть бути всі
органи урядової адміністрації, що відповідають
його умовам. Одночасно можна брати участь
тільки в одному з конкурсів. Щоправда, дозво$
ляється одночасно стартувати в обох категоріях
конкурсу на найкращу сучасну адміністрацію.
Учасники повинні вчасно подати належно офор$
млену заявку в друкованому та електронному
вигляді на участь у конкурсі. 

Конкурс «Найбільш сучасний заклад уряE
дової адміністрації» складається із шести
етапів:

Перший етап – 15 червня – оголошення про
початок конкурсу, виставлення його умов та анкет
в електронному вигляді на сайті www.usc.gov.pl.

Другий етап – до 15 липня – прийом заявок на
участь у конкурсі.

Третій етап – липень$серпень – аналіз анкет
претендентів на участь у конкурсі та відбір
закладів для проведення аудиту.

Четвертий етап – вересень$жовтень – прове$
дення аудиту, розгляд експертами аналізу «най$
ліпших практик» учасників конкурсу.

П'ятий етап – жовтень – опрацювання резуль$
татів аудиту, відкрита дискусія, що висвітлюється
в електронному вигляді.

Шостий етап – початок листопада – урочисте
проголошення результатів конкурсу та нагоро$
дження лауреатів.

У категорії «Сучасна адміністрація, приязна
для всіх» аудит проводять спеціалісти, рекомен$
довані престижними інституціями. Він полягає 
в перевірці анкетних даних та аналізі наведених
прикладів «найліпших практик». У категорії
«Комп'ютер та інтернет – інструменти праці й ді$
алогу» аудит полягає в перевірці задекларо$
ваних інформаційних технологій.

Керівництво конкурсу (капітул) слідкує за
його перебігом та визначає лауреатів. До його
складу входять представники державних
закладів, неурядових організацій і преси. Члени
капітулу зі свого складу обирають секретаря.
Рішення про визначення лауреатів приймається
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після вивчення результатів аудиту в рекомен$
дованих до нагородження закладах. Капітул має
право у виняткових ситуаціях не вибирати
лауреатів конкурсу.

Аудитори проводять свій вибір, опираючись
на визначені керівництвом цивільної служби
процедури та показники. Вони зобов'язуються
зберігати результати аудиту в таємниці.

Лауреати конкурсу отримують статуетку та
титул «Найкращий сучасний заклад урядової
адміністрації». Заклади, представлені до наго$
родження, отримують відповідні свідоцтва, 
а інші учасники конкурсу – дипломи. Інформація
про переможців розміщується в бюлетені ци$
вільної служби.

Лауреатами конкурсу «Найбільш приязний
заклад урядової адміністрації» 2005 року стали:

• воєводська інспекція якості сільсько$
господарських товарів у Любліні – головна
нагорода в категорії «Малий заклад»;

• митниця в Більськ Підляську – головна
нагорода в категорії «Великий заклад»;

• казначейство в Серпці – нагорода за
утримання високих стандартів якості обслуго$
вування.

Лауреатами конкурсу «Найбільш сучасний
заклад урядової адміністрації» стали:

• казначейство в Плоцьку – у категорії
«Сучасна адміністрація, приязна для всіх»;

• Святокжицьке воєводство в Кельце – 
у категорії «Комп'ютер та інтернет – інструменти
праці й діалогу».

Результати конкурсу висвітлюються також під
час представлення польського досвіду за
кордоном. Наприклад, у вересні 2005 року поль$
ська делегація взяла участь у третій конференції
якості в публічній адміністрації, що проходила 
в Роттердамі за участю представників публічних
адміністрації країн Європейського Союзу. Поль$
щу представляли три заклади, два з яких були
лауреатами конкурсу «Найбільш приязний зак$
лад урядової адміністрації» 2003 року.

Для органів територіального самоврядування
в Польщі проводиться конкурс «Приязний
уряд самоврядної адміністрації», організова$
ний міністром внутрішніх справ та адміністрації
спільно з Об'єднанням польських міст, Об'єд$
нанням сільських ґмін й Об'єднанням польських
повітів. Найповнішу інформацію про конкурс
можна отримати з брошури, підготовленої
МВСА в травні 2006 року [10].

Метою конкурсу задекларовано зростання
якості послуг, що надаються громадянам 
і суб'єктам господарювання органами самовря$

дування. Цієї мети організатори прагнуть досягти
шляхом виявлення органів місцевого самовря$
дування, що впровадили в останні роки новітнє,
інноваційне управління, та поширення кращого
досвіду серед інших органів самоврядування
Польщі. Конкурс спрямовує роботу публічної
адміністрації на краще обслуговування клієнтів,
що спирається на чіткі процедури прийняття
рішень, кращу організацію праці, що виконується
кваліфікованим й етичним персоналом.

На думку організаторів, проведення конкурсу
дає позитивний результат для всіх. З одного
боку, зростає імідж органів територіального
самоврядування – учасників конкурсу, контакти
з іншими лідерами управління сприяють
зростанню їх можливостей, участь у конкурсі
збільшує мотивацію працівників і веде до
зростання їхнього авторитету в громаді, а також
сприяє виявленню тих працівників, які мають
більший потенціал. З іншого боку, для громадян
важливим є зростання якості послуг у результаті
доступу до інноваційних і випробуваних практик
інших органів самоврядування та перспектива
зростання стандартів життя.

Конкурс проводиться з травня до вересня. 
У ньому можуть брати участь усі органи місце$
вого самоврядування, незалежно від їх струк$
тури та географічного положення.

Оцінювання конкурсантів відбувається за
групами:

• повіти;
• міста на правах повітів і ґміни зі статусом

міста (понад 50 тис. мешканців);
• ґміни зі статусом міста (менше 50 тис. меш$

канців) і ґміни змішаного типу;
• сільські ґміни.
Комісія конкурсу складається із чотирьох

представників МВСА, один з яких є її головою,
та по одному кандидату від інших організаторів.
Допоміжну роль відіграє група експертів (до
дванадцяти чоловік), відібраних комісією із
запропонованих організаторами науковців та
практиків. Експерти оцінюють заявки, вносять
пропозиції комісії щодо відбору фіналістів
конкурсу та проводять перевірку заявлених
даних шляхом ознайомлення з роботою органу
самоврядування.

Участь у конкурсі є добровільною. Так, 2006 року
в ньому взяли участь 79 органів територіального
самоврядування. Умовою для участі є надсилання
до секретаріату конкурсу до 20 червня заявки 
в письмовій та електронній формі на основі
підготовлених організаторами аплікаційних
форм. Кожен орган самоврядування подає одну
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заявку, що свідчить про його готовність
поширювати свій досвід.

Бажаючим взяти участь у конкурсі пропо$
нуються для заповнення п'ять формулярів: 1) ін$
формація про орган самоврядування; 2) опис
починання, оголошеного для участі в конкурсі;
3) інформація для зацікавлених в адаптації; 
4) декларація; 5) перелік документів, що під$
тверджують практику. Процедуру та вимоги до
заповнення формулярів пояснює інструкція для
учасників конкурсу з прикладами. Визначено
також тематику практик: організація та функціо$
нування уряду; управління кадрами; етика та за$
побігання корупції; участь громадськості та сти$
мулювання громадського розвитку.

Предметом оцінки є приклади реалізації
«найліпших практик». Тому заявки повинні
описувати практику вирішення організаційних
та інституційних питань за вимогами конкурсу.
Приклади оцінюються за трьома критеріями, що
становлять 100% оцінки: інноваційність (ступінь
новизни розв'язання проблеми) – 25 %; ре$
зультативність щодо якості послуг – 45 %;
реплікативність (можливість застосування 
в інших органах самоврядування) – 30%.

У рамках конкурсу передбачено чотири
нагороди – по одній у кожній категорії – облад$
нанням на суму близько 3 500 злотих. Якщо 
в цій категорії немає достойних претендентів
отримати звання лауреата, конкурсна комісія
може віддати нагороду іншій категорії. Усі фіна$
лісти конкурсу отримують відзнаку – диплом та
запрошення до участі в конференції, присвяче$
ній обміну «найліпшими практиками». Ті з них, що
набрали не менше 67% балів, можуть бути вне$
сені в загальнодоступну електронну базу «най$
ліпших практик» самоврядного управління. Спис$
ки лауреатів і фіналістів конкурсу оголошуються
на підсумковій конференції, а також у ЗМІ.

Аналіз свідчить, що найчастіше лауреатами та
фіналістами конкурсу стають ті органи територі$
ального самоврядування, що цілеспрямовано
впроваджують у свою роботу систему управ$
ління якістю IS0 9001:2000, інноваційні техно$
логії та регулярно беруть участь в інших
конкурсах. Наприклад, двічі підряд у категорії
великих міст лауреатом став Рибник за впрова$
дження новацій «Доставка кореспонденції через
кур'єрів» (2004 рік) та «Рибницька система про$
сторового інформування» (2006 рік), що дозво$
ляє інтегрувати дані з різних систем та подавати
їх у простій і доступній для користувача фор$
мі [11]. Третім у цій категорії стало місто
Честохова, яке, за нашими підрахунками, у по$

передні роки отримало близько 20 сертифікатів
та дипломів різних конкурсів, а 2007 року визнано
лідером конкурсу із запровадження електрон$
них послуг, зайняло третє місце в рейтингу
органів самоврядування, складеному за ре$
зультатами конкурсу газети «Річ Посполита»,
відзначено в загальнопольському конкурсі
«Прозора Польща», що проводиться із січня
2005 року «Виборчою газетою» спільно з низкою
польських неурядових та міжнародних організа$
цій [12].

Лауреатом серед малих міст 2006 року стала
ґміна Гостин з проектом «Аутсорсінг в уряді.
Чітка й дешева адміністрація». У 2007 році
Гостин отримав звання лауреата першого етапу
конкурсу «Сучасна Польща» [13].

Варто згадати окремо конкурс «Найліпших
практик», що проводиться Міністерством соці$
альної політики серед усіх громадських партне$
рів органів влади.

Важливим результатом проведення конкурсів
стало створення електронної бази даних «най$
ліпших практик», яку можна знайти на одной$
менному сайті [14] та на офіційних сайтах орга$
нізаторів конкурсів.

Новою формою контакту органів влади з гро$
мадськістю став проект Infomaty (інформаційні
автомати), зініційований у рамках проекту
Phare$99 «Зміцнення адміністрації та людських
засобів з метою приготування до членства 
в Європейському Союзі» і реалізований урядом
цивільної служби та дванадцятьма пілотними
адміністраціями. Під час проведення інформа$
ційно$роз'яснювальної кампанії проекту запла$
нована доставка через новітні мультимедійні
інформаційні кіоски та інтернет інформації про
найважливіші послуги публічної адміністра$
ції [15].

Проект є однією з ініціатив програми «Прияз$
на адміністрація». Він реалізується адміністра$
цією цивільної служби разом з міністерствами,
центральними та територіальними органами
влади.

Infomaty – це кіоски для підтримання зв'язків 
з громадськістю, що мають, як правило, сенсор$
ний екран. Вони встановлюються в приймальнях
органів влади й надають громадянам інформа$
цію про послуги цих структур. Їх упровадження
як нової форми комунікації з громадськістю не 
є головною метою проекту. Це лише інструмент,
за допомогою якого адміністрація цивільної
служби прагне посилити роботу щодо адмініст$
ративних змін. Нагромадження інформації щодо
обслуговування клієнтів у різних установах дає
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можливість порівняти їх та сконцентрувати увагу
на найкращому обслуговуванні.

Метою та завданнями проекту Infomaty є:
• надання громадянам інформації про най$

важливіші процедури адміністративних органів,
спрямованість послуг, документи, оплату;

• реклама цивільної служби як новітньої
організації, спрямованої на професіоналізацію
обслуговування клієнтів;

• поширення інформації про вакансії в держ$
службі;

• ініціювання змін в адміністраціях, особливо
щодо поширення досвіду відкритості дій;

• випробування інформаційних автоматів як
новітньої форми контакту між громадянами 
та органами влади.

Виділено десять груп інформації: справи
громадян, освіта, культура, наука, робота та на$
вчання, фінансові справи, довідки, охорона здо$
ров'я, сільське господарство, садівництво,
туризм, справедливість і безпека, публічна
адміністрація, документи. Для полегшення по$
шуку необхідної інформації можна використову$
вати також спеціальну пошукову систему, що
схожа на інтернетівські системи.

Пілотними в даній програмі стали сім закладів:
Куявсько$Поморський воєводський уряд у Бид$
ґощі, Любуський воєводський уряд у Горзові
Великопольськім, Лодзинський воєводський
уряд у Лодзі, казначейство в Серпці, казначей$
ство в Плоцьку та міський уряд у Щеціні.

Реалізується також проект ELEDOPIS, метою
якого є впровадження в уряді системи елект$
ронного обігу документів та електронного підпи$
су (з 2005 року до кінця 2007 року). Проект став
можливим завдяки дофінансуванню з Європей$
ського фонду регіонального розвитку [16].

Висновки. Вивчення досвіду роботи органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування
в Польщі дає можливість зробити висновок про
необхідність його використання в Україні з ураху$
ванням вітчизняних особливостей. На наш по$
гляд, необхідно відзначити комплексність пошуків
польських колег, їхнє прагнення застосовувати
різні методи та форми роботи.

У останні роки проведення загально$
польських і регіональних конкурсів для органів
державної виконавчої влади та територіального
самоврядування в Польщі стало поширеним
явищем. Вони проводяться як владними орга$

нами, так і неурядовими організаціями та ЗМІ.
Отже, організацію конкурсу «Приязна адмініст$
рація» в Україні можна розглядати як прагнення
Кабінету Міністрів України та Головдержслужби
України активізувати перехід органів влади до
нових методів роботи та сприяти посиленню
обміну кращим досвідом.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі
державотворення Україна потребує активного
впровадження низки заходів для посилення
прозорості в державному управлінні. Ця необ$
хідність є реакцією на виклики щодо задоволен$
ня інформаційних потреб та прав громадян на
отримання інформації. Інститут прозорості від$
носно новий для державного управління Украї$
ни. Його створення та розвиток досліджують
науковці Е. Афонін, І. Ібрагімова, М. Логунова,
М. Свірін, М. Демкова, Н. Гнидюк, Ю. Довгопо$
ла, Ю. Работа, Я. Жукровський та ін. Їхні дослі$
дження формують теоретико$методологічну
основу для вдосконалення нормативно$право$
вої бази у сфері імплементації світового досвіду
впровадження прозорих систем управління.

Науковий інтерес до проблеми  викликаний, 
у першу чергу, потребою пошуку інформацій$
ного балансу внутрішніх (усередині країни) та
зовнішніх (міжнародних) комунікаційних систем
з метою обмеження негативних інформаційних
впливів на розвиток держави, реалізацію прав
населення на отримання інформації та наро$
щування співробітництва у світі на засадах
рівності. Дослідження прозорості державного
управління в умовах євроінтеграційних процесів
є важливим з точку зору запобігання порушенню
національних інтересів України шляхом забез$
печення такого рівня відкритості органів влади,
при якому збережеться національний сувере$
нітет держави та її право самостійно визначати
подальший розвиток.

У державному управлінні України це питання
потребує свого подальшого розвитку. Згідно 
з оцінкою системи державного управління,
проведеною в рамках проекту SIGMA з метою
підтримки вдосконалення управління (спільна
ініціатива Європейського Союзу й Організації
економічного співробітництва та розвитку),
прозорість діяльності державної адміністрації ще
не гарантована, головним чином, через незро$
зумілість існуючих процедур прийняття адміні$
стративних рішень, що вкоренилися в адмініст$
ративній культурі, побудованій на скритності, 
й продовжують живити її та розглядають гро$
мадян як зобов'язаних слугувати державі, а не
навпаки.

Незважаючи на існування в Україні понад
100 законів і нормативних актів, що гарантують
свободу слова, обмежений доступ до урядової
інформації є однією з причин критики з боку між$
народних організацій, зокрема Ради Європи [1].
У той же час експерти зазначають, що органи
місцевого самоврядування є відносно прозорі$
шими, ніж національний уряд [2]. Потребують
правового врегулювання такі питання, як удо$
сконалення якості надання інформації, управ$
ління інформаційними запитами, забезпечення
повноти наданої інформації, регламентація від$
мов у наданні інформації, налагодження постій$
ного зворотного зв'язку органів державної влади
із засобами масової інформації та громад$
ськими організаціями, створення й розвиток

ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

МАРІЯ АЙГІСТОВА,
аспірантка кафедри інформаційної політики 

Національної академії державного управління 
при Президентові України
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інформаційних та консультативних центрів в ор$
ганах державної влади та ін.

Необхідність визначення інформаційного
контексту для корегування вектора управління
національним інформаційним простором у про$
цесі гармонізації українського інформаційного
законодавства з нормами Європейського Сою$
зу зумовлює дослідження досвіду західних
демократій, що мають значну практику впрова$
дження прозорості у власну систему управління.
Отже, метою статті є аналіз процесів інсти$
туціоналізації відкритості в ЄС для використання
європейського досвіду в становленні системи
забезпечення прозорості державного управ$
ління в Україні.

Виклад основного матеріалу. Створення ін$
ституту прозорості має багаторічну історію, що,
зокрема, розпочалась у Швеції 1766 року, коли
набрав чинності закон про свободу видань. 
У країнах ЄС правове підґрунтя відкритості
органів влади має конституційну основу. Так, 
у Австрії, Нідерландах та Швеції конституційне
право забезпечує доступ до урядової інфор$
мації. Австрія та Швеція дотримуються прин$
ципу, за яким усі документи мають публічний
характер, якщо закон не відносить їх до виклю$
чень. В Австрії цей принцип застосований у фе$
деральних та земельних законодавчих актах про
свободу інформації. У Німеччині право доступу
до інформації передбачено положеннями
нормативних актів, що гарантують свободу
вираження поглядів та свободу друку, і, на відмі$
ну від США, де таке право є в кожного громадя$
нина, тільки представники ЗМІ мають право
доступу до урядової інформації. Конституція
Іспанії визнає право громадян на доступ до
урядової інформації, крім тих випадків, коли
вона стосується безпеки держави, розсліду$
вання злочинів або приватного життя громадян.
Велика Британія не має законодавства про
доступ до урядової інформації. У країнах –
членах ЄС влада має право відмовити в наданні
інформації, що стосується національної безпеки
або обороноздатності. У більшості європей$
ських країн інформація також не надається 
у випадках, якщо це може зашкодити міжна$
родним відносинам, процесу правозастосу$
вання, громадській безпеці, праву на приватне
життя або збереження комерційної таємниці.

Для Європейського Союзу питання прозо$
рості набуло особливої гостроти в 2005 році,
коли Франція та Нідерланди відхилили проект
Конституції ЄС. Опитування населення, або так
звані євробарометри громадської думки,

показало зниження підтримки європейської
інтеграції в самому ЄС та засвідчило надто
низьку інформованість європейців щодо його
політики та системи управління. Майже 70 %
опитаних мали небагато інформації або майже
нічого не знали про ЄС, довіра до якого
поступово зникала. У жовтні 2005 року, визна$
ючи важливу роль прозорості діяльності органів
управління для подальшого розвитку європей$
ських інституцій, віце$президент Європейської
комісії С. Каллас дав відповідь на питання, що
може повернути довіру до ЄС. Це, на його дум$
ку, «підвищення рівня прозорості» [3].

У рамках ЄС питання прозорості піднімалося 
й раніше. Так, під егідою ООН у липні 1999 року
проведено семінар «Прозорість в уряді». Під час
презентації визначено поняття прозорості,
обґрунтувано її необхідність тощо. Як приклади
прозорості в уряді наводилися: свобода інфор$
маційних дій, телевізійні парламентські дебати,
опубліковані урядові аудиторські звіти, реклама
вакансій в уряді тощо. На той час прозорість
торкалася п'яти основних тем: публічні закупівлі,
виборчий процес, відбір до урядової адмініст$
рації, публічне оприлюднення активів та відсот$
ків, роль преси [4]. Згодом, у вересні 2000 року,
був прийнятий Кодекс доброчесної адміністра$
тивної поведінки, що визначав основні прин$
ципи відносин посадових осіб з народом та
слугував критерієм оцінювання якості послуг,
наданих населенню. У кодексі розглянуто пра$
вила роботи з кореспонденцією й електронною
поштою, правила своєчасності надання інфор$
мації та опрацювання інформаційних запитів,
телефонні комунікації [5].

У 2005 році концепція прозорості управління 
в країнах ЄС була визначена як політичний
процес, важливість та необхідність якого пояс$
нюється такими цілями [3]:

• належне функціонування механізмів прий$
няття рішень;

• отримання довіри з боку населення;
• захист творців політики від самих себе.
З метою постійного встановлення прозорості

як неодмінної характеристики процесу прийнят$
тя рішень в Європі в листопаді 2005 року
Європейською комісією (далі – комісія) започат$
кована Європейська ініціатива прозорості. 
Її основою стали чотири напрями діяльності [3].

1. Підвищення рівня фінансової відпо�
відальності органів влади ЄС з посиленням
інформування громадськості щодо викорис�
тання бюджетних фондів ЄС. Залежно від кате$
горії фондів (зі спільним, централізованим або
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децентралізованим управлінням) інформування
громадськості щодо їх використання має певні
особливості.

Для отримувачів коштів ЄС, що знаходяться
під спільним управлінням, питання про запрова$
дження зобов'язання для країн$членів надавати
інформацію про витрати поставлено в Зеленій
книзі ЄС. Для звітування щодо використання
цих фондів комісія пропонує налагодити зв'язок
між центральним її порталом та порталами
країн$членів. 

Наступним кроком передбачається обгово$
рення надання юридичного статусу зобов'я$
занням щодо публікації інформації про проекти
та отримувачів коштів. Для фондів із централі$
зованим управлінням пропонується створити
центральний веб$портал з відповідним інфор$
маційним наповненням. 

Більшість фондів з децентралізованим управ$
лінням спрямовано на виконання завдань зов$
нішньої політики країн ЄС і фінансових угод 
з країнами третього світу. З метою надання
інформації про кінцевих отримувачів коштів, які
часто знаходяться поза межами ЄС, комісія
продовжує працювати з країнами, що не вхо$
дять в Європейський Союз, та опрацьовувати
документи для вироблення форми подання
відповідної інформації.

2. Запобігання обману та шахрайству в управ�
лінні шляхом підвищення рівня інформованості
про порушення як громадян ЄС, так і органів
управління. Подолання обману передбачається 
у двох напрямах: інформування громадянами ЄС
служби запобігання обману (Anti$Fraud Office –
OLAF) про можливі випадки шахрайства та зво$
ротний зв'язок у вигляді інформування насе$
лення службою про хід порушеної справи. За
рішенням OLAF розслідування передається 
в судові органи країн – членів ЄС [6].

3. Забезпечення прозорості діяльності лобі 
в інституціях ЄС. Процес підготовки пропозицій
щодо реєстрації лобі в органах влади ЄС
триває. На сьогодні, за словами пана С. Кал$
ласа, нараховується близько 15000 лобістів та 
2600 груп інтересів, які діють в установах ЄС [3].
Проте обов'язкові правила звітності чи реєстра$
ції такої діяльності відсутні на відміну від США та
Канади, де встановлена обов'язкова реєстрація
лобістів [6]. Тому комісія пропонує систему
обліку лобі із чіткими показниками. Ця система
включає: 

• систему добровільної реєстрації за допомо$
гою інтернет$технологій для всіх лобістів, які
бажають отримати інформацію про ініціативи ЄС;

• загальний кодекс поведінки для всіх лобіс$
тів або принаймні загальні мінімальні вимоги,
розроблені ними;

• систему моніторингу та застосування
санкцій у випадку неналежної реєстрації та
(або) порушення кодексу поведінки лобістів.

Для виконання поставлених завдань комісією
планується створення нового управлінського
органу для контролю за дотриманням зазна$
чених вимог.

4. Дотримання загальних етичних стандартів
у діяльності інституцій ЄС. На сьогодні велика
кількість правил, кодексів та норм поведінки
визначають її стандарти в публічному житті 
в усіх європейських інституціях. Правову базу
комісія доповнила додатковими конкретними
вказівками, що містяться в Кодексі поведінки
комісарів. Крім того, кожна інституція має свій
набір правил, що регулюють етичні стандарти. 
У рамках Єврпопейської ініціативи прозорості
не ставиться завдання гармонізувати всі
кодекси поведінки, оскільки кожна інституція
має власні особливості та певний ступінь
автономії. Однак ініціатива повинна надати
можливість перегляду міжінституційного діалогу
щодо «єдиного Європейського етичного про$
стору». Інституції мають гарантувати порівняль$
ний рівень етичних стандартів, виходячи 
з власних внутрішних правил, кодексів пове$
дінки та процедур.

Зелена книга з питань Європейської прозо$
рості схвалена 3 травня 2006 року. У ній
викладено три основні проблемні сфери: прозо$
рість і представники інтересів (лобі), зворотний
зв'язок щодо мінімальних стандартів консульту$
вання, оприлюднення інформації про отриму$
вачів коштів ЄС [6]. З метою поширення
документа до вересня 2006 року тривали
відкриті дискусії, дебати, обговорення цього
питання із залученням громадян ЄС. За їх
результатами досягнуті перші успіхи: комісія на
основі переглянутого фінансового регуляторного
акта в грудні 2006 року визначила власні зобов'я$
зання повної прозорості стосовно отримувачів
коштів з бюджету ЄС. У липні 2006 року комісія
започаткувала дослідження правил та стандар$
тів професійної етики державних службовців,
результати якого представлені в кінці липня
2007 року. Офіційні пропозиції комісії щодо
регулювання діяльності лобі також очікуются
всередині 2007 року. Слід зазначити, що заходи
стосовно забезпечення прозорості діяльності
інституцій ЄС комісія планує розпочати разом 
з консультаціями та залученням населення для
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отримання коментарів про способи доступу до
документів органів управління ЄС.

Як зазначають європейські експерти, прозо$
рість вимагає постійних зусиль. Отже, на сьо$
годні основні питання, зокрема посилення
інформованості громадськості й державних
уповноважених органів щодо діяльності лобі,
розвиток професійної етики державних служ$
бовців, забезпечення публічного доступу до
документації та урядової інформації, є предме$
том обговорення та дискусії комісії з метою
подальшого впровадження прозорості. 

Висновки. На сучасному етапі для України
важливою є реалізація власних пріоритетів
інформаційної політики. У державі існує досить
розвинена інфраструктура, що забезпечує
доступ значної частини населення до більшості
урядової інформації, нормативних актів та інших
документів публічного характеру. Це інтернет$
портали органів державного управління, друко$
вані видання, теле$ та радіокомунікації тощо.
Разом з тим, украй важливим завданням дер$
жавного управління залишається забезпечення
спроможності громадян вірно та адекватно інтер$
претувати отриману інформацію, насамперед
стосовно законодавства й вимог.

Поряд з удосконаленням загального регулюва$
ння реалізації права на інформацію держав$
на інформаційна політика повинна за допомогою
інформаційно$роз'яснювальної роботи вирішува$
ти такі гострі питання, як відновлення довіри гро$
мадян до влади, сприяння ціннісній єдності
населення, створення діалогу між органами дер$
жавного управління та суспільством. З урахуван$
ням цього для запровадження єдиних етичних
стандартів у процесах комунікації корисною 
є практика взаємного консультування населен$
ня, профспілок й органів влади, що, як правило,
значно знижує рівень соціальної напруги в су$
спільстві, створює систему зворотного зв'язку 
та підвищує громадську активність.

Ми свідомі того, що деякі положення євро$
пейського досвіду стосовно інформаційної
діяльності лобі можуть імплементуватися в дер$
жавно$управлінську систему України, однак для
цього має бути сформована відповідна
нормативно$правова база та проведений ґрун$
товний аналіз для підготовки рекомендацій
щодо регулювання дій лобістів, оскільки певні
моменти західної практики лобізму прямо
суперечать нормам вітчизняного антикорупцій$
ного законодавства.

Для органів державного управління України
важливо зрозуміти європейський підхід у засто$
суванні практики прозорості управління 
в умовах, коли відкрита та чесна комунікація під
час прийняття рішень та перманентне якісне
інформування громадян створять виграшну
ситуацію як для населення, так і для органів
державної влади [7]. Під час становлення
громадянського суспільства та переорієнтації
державного управління на сервісноорієнтоване
й наближене до людини умовами прозорості
державного управління виступають політична
воля державних посадовців і громадянська
активність у процесах налагодження якісних
інформаційних обмінів у суспільстві. На наш
погляд, конкурентні переваги інформаційного
суспільства, технологічні можливості електрон$
ного урядування створюють міцний базис для
прийняття Україною викликів сучасності щодо
створення соціально$орієнтованого державного
управління, забезпечуючи тим самим збере$
ження та відтворення цінностей кращого дос$
віду управління.
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Постановка проблеми та її зв'язок із прак"
тичними та науковими завданнями. Про$
блема формування управлінської еліти з молоді
в Україні в умовах сьогодення досить актуальна,
оскільки після розпаду СРСР 1991 року в регіо$
нальній управлінській еліті залишились особис$
тості, які мали значний досвід перебування на
державних посадах і боротьби за неї. Європей$
ський вибір української держави передбачає
формування системи державного управління,
що відповідає стандартам європейського адмі$
ністративного простору. Масштаби та склад$
ність завдань, що стоять перед Україною, вима$
гають прискореного формування й відновлення
управлінської еліти, залучення до системи уп$
равління на всіх рівнях компетентних та ініціа$
тивних кадрів нової генерації, акцентованого

рішення урядом проблеми професіоналізму,
вірності, відданості державних службовців ідеї
державності.

Із цією метою в Україні наприкінці 90$х років
ХХ сторіччя та початку ХХІ сторіччя на засадах
наукового та системного підходів сформований
інститут державної служби, якому приділяється
значна увага суспільства. Свідченням цьому
стало введення в класифікатор видів економіч$
ної діяльності такого виду діяльності, як «дер$
жавне управління»; створення Національної
академії державного управління при Президен$
тові України та мережі її регіональних інститутів,
де можна отримати кваліфікацію магістра дер$
жавного управління та здобути кандидатський
або докторський ступінь з державного управ$
ління; розробка стандартизованих процедур
системи управління якістю; надання замов$
никам державних послуг; запровадження елект$
ронних технологій, зокрема системи «Електрон$
ний уряд» та єдиної державної комп'ютерної
системи «Кадри». Все це привело до необхід$
ності розроблення комплексу заходів щодо залу$
чення молоді на державну службу. Одним із клю$
чових аспектів практичного застосування науки
державного управління є підготовка високо$
кваліфікованих кадрів, здатних грамотно і про$
фесійно керувати державою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вирішенням питання створення молодої управ$
лінської еліти займались як уряд, шляхом прий$
няття відповідних документів [1; 2; 3], так 
і окремі науковці: В. Бессараб [4], М. Бутко [5]. 
У їхніх працях проаналізовані окремі аспекти
проблеми мотивації молоді для приходу на дер$
жавну службу, досліджені гендерні аспекти та
система оплати праці молодих державних служ$
бовців. Але особливості реалізації пілотного
проекту щодо залучення молоді на державну
службу, починаючи зі старших класів школи, ще
не досліджувались у науковій літературі. 

Метою статті є характеристика стану справ 
в Автономній Республіці Крим щодо процесу
залучення молоді на державну службу. Ця мета
досягається шляхом детермінації перешкод до
залучення молоді та розкриття особливостей
процесу реалізації пілотного проекту. 

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ: 
ФОРМУЄМО МОЛОДУ УПРАВЛІНСЬКУ ЕЛІТУ

ТЕТЯНА ІЛЬЇНСЬКА,
начальник управління державної служби 

Головдержслужби України 
в Автономній Республіці Крим 
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Виклад основного матеріалу. У незалеж$
ній Україні процес реалізації демократичних
принципів формування кадрів державної
служби знаходиться на початковій стадії свого
розвитку й характеризується зародженням
нових, адекватних йому соціальних механізмів 
і технологій. 

Європейський вибір української держави
передбачає формування системи державного
управління, що відповідає стандартам євро$
пейського адміністративного простору. Масш$
таби та складність завдань, що стоять перед
Україною, вимагають прискореного формуван$
ня й відновлення управлінської еліти, залучення
до системи управління на всіх рівнях компетент$
них та ініціативних кадрів нової генерації. 

Зокрема, у Стратегії реформування системи
державної служби в Україні, затвердженій Указом
Президента України 14 квітня 2000 року
№ 599/2000, зазначається, що для недопущення
рецидиву непрофесіоналізму та некомпетент$
ності під час формування кадрового потенціалу
необхідно залучати на державну службу високо$
кваліфікованих фахівців нової генерації. Із цією
метою необхідно розширити управлінську підго$
товку в установах середньої, вищої та післядип$
ломної освіти, здійснити комплекс заходів пошуку
талановитої молоді для подальшого професій$
ного навчання за фахом «Державна служба».

Для органів влади автономії, як і всієї України,
залишається актуальною проблема залучення
на державну службу молодих перспективних
спеціалістів, особливо до керівного складу. 

Останнім часом керівники та кадрові служби
міністерств, республіканських комітетів і рай$
держадміністрацій Автономної Республіки Крим
цілеспрямовано проводять роботу щодо омоло$
дження складу державних службовців, залучен$
ня на державну службу молодих перспективних
працівників, які позитивно зарекомендували
себе у практичній діяльності та громадському
житті.

Результатом такої роботи став той факт, що за
останні роки дещо помолодшав віковий склад
державних службовців, які працюють у міністер$
ствах, республіканських комітетах та райдерж$
адміністраціях автономії, завдяки прийняттю на
роботу молоді віком до 35 років.

Так, 2006$го вперше за багато років у складі
державних службовців переважала вікова група 
до 35 років – 333 державні службовці (34,8%).
Для порівняння: 2005 року – 305 (28,4$%). 

На підставі запропонованих дослідниками
розробок щодо мотиваційного очікування моло$

дих державних службовців [4, 5] виявлені деякі
закономірності, що діють у Автономній Респуб$
ліці Крим:

• інтервал віку до 35 років для державних
службовців фактично коротший, ніж в інших га$
лузях економіки;

• сподівання отримувати відповідну компенса$
цію за виконання обов'язків, передбачених по$
садовими інструкціями;

• досить рівномірний гендерний розподіл 
у чисельності державних службовців до 35 років
з тенденцією призупинення державної служби
жінками на період вагітності;

• сподівання державних службовців, до яких 
у середньому ставляться більш високі вимоги та
більш жорсткі обмеження, отримати вищий
рівень заробітної плати порівняно із середньою
зарплатою зайнятого населення;

• існування усталених підходів до оплати пра$
ці державних службовців, зокрема молодих, що
призводить до ротації осіб та негативно впливає
на залучення молоді до державної служби.

Активну й цілеспрямовану роботу щодо залу$
чення молоді на державну службу та службу 
в органах місцевого самоврядування органи
влади Автономної Республіки Крим розпочали 
з 2001 року. Саме в лютому 2001 року Радою
міністрів Автономної Республіки Крим прийнята
постанова «Про відкриття експериментальних
майданчиків зі спеціалізованого курсу “Державне
управління”». Відповідно до постанови почався
експеримент з навчання старшокласників за
програмою спеціалізованого курсу «Основи
державного управління». Із студентів старших
курсів вищих навчальних закладів автономії
сформовані дві групи, які вивчали курс «Основи
державної служби» [3, 6]. 

Програми спецкурсів, розроблені Кримським
центром перепідготовки та підвищення квалі$
фікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим (далі –
Кримський центр), отримали позитивні рецензії
Національної академії державного управління
при Президентові України.

Навчання за програмами спецкурсів перед$
бачає: оволодіння знаннями з основ держав$
ного управління та вміння застосовувати їх на
практиці; одержання поглибленої підготовки,
необхідної для вступу до вищих навчальних
закладів України і Криму на спеціальності «Стра$
тегічний менеджмент», «Державне управління»,
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«Державна служба». Навчальний процес, орга$
нізований відповідно до програм, також
передбачає обов'язкову двотижневу практику –
сорок годин стажування в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування
Автономної Республіки Крим.

Упродовж 2001–2007 років відбулося п'ять
випусків старшокласників, які навчалися за
програмою спецкурсу «Основи державного уп$
равління», і три випуски студентів, які вивчали
спецкурс «Основи державної служби». 

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів
України від 7 червня 2005 року № 21405/3/1$03, 
в Криму 11–14 жовтня 2005 року проводився
Всеукраїнський семінар «Проблеми залучення
молоді на державну службу та службу в органах
місцевого самоврядування», у роботі якого взя$
ли участь представники Секретаріату Прези$
дента України, Кабінету Міністрів України, На$
ціональної академії державного управління при
Президентові України, Головного управління
державної служби України, обласних управ$
лінь освіти, регіональних центрів України.

Досвід Кримського центру з навчання моло$
дої управлінської еліти схвалений Кабінетом
Міністрів України і рекомендований для поши$
рення в Україні не тільки для отримання
теоретичних знань, але й з метою організації
стажування в органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування. 

Управління державної служби Головного уп$
равління державної служби України в Авто$
номній Республіці Крим із моменту свого
утворення активно включилося в роботу щодо
залучення молоді на державну службу та
службу в органах місцевого самоврядування,
добре усвідомлюючи, що формуванню вищої
верстви професійних державних службовців
слід приділяти особливу увагу. Тому першим
кроком кримського регіонального управління
державної служби України стало розроблення
та затвердження 2005 року пілотного проекту
«Залучення молоді на державну службу та
службу в органах місцевого самоврядуван$
ня (підготовка учнів за програмою спеціалізо$
ваного курсу “Основи державного управ$
ління”)». 

Метою пілотного проекту є пошук обдарованої
молоді, профорієнтація, підготовка та створення
умов для залучення молоді на державну службу
та службу в органах місцевого самоврядування,
а також для професійного зростання перспек$
тивних молодих державних службовців і посадо$
вих осіб місцевого самоврядування.

У результаті реалізації пілотного проекту
передбачається:

• розповсюдити досвід роботи з навчання
учнів за програмою спеціалізованого курсу
«Основи державного управління» в інші регіони
країни; 

• активізувати представництво молоді на
службі в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування, омолодження їх
кадрового резерву; 

• підвищити частки осіб із числа талановитої
молоді, направленої на навчання до вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку
магістрів за спеціальностями освітньої галузі
«Державне управління»; 

• збільшити кількість молодих осіб, які про$
йшли стажування на посадах в органах виконав$
чої влади та органах місцевого самоврядування; 

• забезпечити зростання професійного рівня
молодих державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування, що сприятиме
їх подальшому просуванню по службі. 

Звичайно, у процесі реалізації проекту крим$
ське управління державної служби України
активно взаємодіє з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, Кримським центром, зокре$
ма, під час організації та проведення іміджевих
заходів, спрямованих на підвищення престижу
та зацікавленості молодих людей державною та
муніципальною службою.

Так, у лютому$березні 2007 року серед
випускників спецкурсу «Основи державного
управління» вдруге проводилася Республі$
канська олімпіада з основ державного управ$
ління та основ державної служби. 

Управлінням спільно з Міністерством у спра$
вах сім'ї, молоді та гендерної політики Авто$
номної Республіки Крим 19 березня 2007 року
проведено засідання круглого столу на тему:
«Молодь та державна служба». До участі були
запрошені представники Управління справами
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міністерств та відомств автономії, Кримського
центру, Кримської республіканської організації
Всеукраїнської молодіжної громадської органі$
зації «Спілка молодих державних службовців
України» та студенти кримських вищих навчаль$
них закладів, які навчаються за спеціалізованим
курсом «Основи державної служби».

У рамках пілотного проекту з метою по$
ширення знань серед перспективної молоді та
закріплення отриманого досвіду з державно$уп$
равлінських питань розроблені методичні реко$
мендації з проведення підсумкового контролю
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знань слухачів спеціалізованих курсів «Основи
державного управління» та «Основи державної
служби», а також інструктивно$методичні мате$
ріали щодо порядку проходження стажування
студентів старших курсів вищих навчальних
закладів та старшокласників в органах виконав$
чої влади та органах місцевого самоврядування
Автономної Республіки Крим.

Також у другому кварталі 2007 року розробле$
ний план реалізації пілотного проекту на
поточний рік, згідно з яким у звітному періоді
управлінням разом з Радою міністрів Автоном$
ної Республіки Крим та Кримським центром
проводилась відповідна робота: у червні 2007 ро$
ку 171 старшокласник отримав свідоцтво
спеціального зразка про закінчення навчання за
програмою спеціалізованого курсу «Основи
державного управління»; 111 – переведені на
другий семестр навчання. Кращим випускникам
вручені рекомендаційні листи Ради міністрів
Автономної Республіки Крим у провідні вищі
навчальні заклади автономії. 

Крім того, вісім студентів четвертого курсу, які
навчалися за програмою спеціалізованого курсу
«Основи державної служби», проходили стажу$
вання в підрозділах Головного управління Пен$
сійного фонду України в містах Автономної Рес$
публіки Крим – Сімферополі, Керчі, Феодосії.

Вважаємо вдалою спільну роботу Кримського
центру, органів виконавчої влади автономії,
територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
щодо надання цільових направлень у профільні
вищі навчальні заклади найкращим випускни$
кам спецкурсу «Основи державного управлін$
ня». Ці заходи проводилися з метою глибшого
вивчення проблем залучення молоді на дер$
жавну службу та пошуку найбільш оптимальних
шляхів їх вирішення, активізації в молодіжному
середовищі просвітницької діяльності з питань
державного управління та державної служби. 

Також спеціалістами управління розроблений
і направлений на розгляд до Кабінету Міністрів
України проект постанови, що максимально
полегшить прийняття на державну службу тала$
новитої молоді, яка успішно пройшла навчання
за спеціальним курсом «Основи державного
управління».

Висновки. Слід зазначити, що сьогодні 
в Автономній Республіці Крим робляться певні 
і досить ефективні кроки у сфері вдосконалення
кадрової політики і державної служби в цілому.
Нормативно$правові й організаційні заходи
дають свій результат, що виявляється в залу$

ченні на державну службу більшої кількості
представників молодого покоління, яким при$
таманні професіоналізм, здоровий прагматизм,
амбітність, висока працездатність, нестан$
дартне і критичне мислення. Зароджується
тенденція підвищення інтересу молоді до кар'є$
ри на державній службі. Молодь усе активніше
вступає на державну службу. В умовах наявної
невпевненості населення стосовно працевлаш$
тування у цивільних структурах значна частина
молодих людей розраховує на відповідні гаран$
тії в державних установах, де передбачає і своє
кар'єрне зростання. Якщо організаційно підкрі$
пити ці очікування, можна розраховувати на залу$
чення молодих людей, яких сьогодні ще бракує
на державній службі, і завдяки цьому зміцнити
кар'єрний потенціал.
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РОЗУМ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ І ПАТРІОТИЗМ 
ПЕРЕМОЖУТЬ У НАШІЙ КРАЇНІ

Такий оптимістичний заголовок статті схожий
на гасло. І було б добре, щоб ці слова, які охоп$
люють широку амплітуду суспільних відносин,
справдилися. Ми всі повинні мати розум, щоб
виробити спільну, оптимальну для країни та кож$
ного з її регіонів лінію поведінки й утримуватися
від нерозумних учинків. Ми всі мусимо бути
достатньо професійними, щоб здійснити запла$
новане. І ми всі маємо бути патріотами, щоб
ставити інтереси суспільства й держави вище за
інтереси власні чи своїх політичних сил. 

І це зовсім не означає нехтування загально$
людськими цінностями, оскільки так прагне
діяти весь успішний сьогодні світ.

Становлення незалежної України вимагає ви$
роблення та реалізації такої стратегії розвитку
суспільства й держави, яка б ураховувала
світовий досвід, тенденції та власні національні
традиції. Це завдання не можна покладати лише

на вчених, хоча їхня роль дуже важлива. Вироб$
лення стратегії повинно бути загальною спра$
вою, за підсумками якої керівництво могло би
прийняти таке політичне рішення, яке би підтри$
мали більшість громадян.

З власного досвіду знаю, що політика – це мис$
тецтво можливого, а суспільство здатне розви$
ватися, лише досягаючи компромісів як щодо
напряму розвитку, так і щодо умов і форм його
реалізації.

Теорія і практика розвинених країн, та й наш
досвід, переконливо свідчать, що систему публіч$
ної влади, яка здійснює адміністративно$управ$
лінські функції, необхідно розглядати цілісно. Для
означення відповідної системи органів влади 
в багатьох країнах світу, зокрема й у Польщі,
досвід якої ми вивчаємо, використовується
термін «публічна адміністрація». Під цим термі$
ном розуміється сукупність органів та інших
інституцій, підпорядкованих політичній владі, що
забезпечують виконання закону і здійснюють інші
публічно$управлінські функції. Такий підхід дає
змогу комплексно розглядати проблеми уря$
дування, у тому числі й на місцевому та регіо$
нальному рівнях.

Аналіз політичного життя в Україні підтверд$
жує думку про необхідність консолідації зусиль
для вироблення спільних підходів до реформу$
вання політичної системи на основі європей$
ських принципів. Так, досі всі урядові програми
були вимушено декларативними, не даючи яки$
хось економічних інструментів і принципово но$
вих положень. На жаль, до цього підштовхує Кон$
ституція. У цивілізованих державах урядові відво$
диться рік, щоби подивитися, як він працює, далі
має відбутися вотум довіри парламенту. 

Нам дуже не вистачає тепер і не вистачало
раніше офіційного опозиційного уряду, коли мі$
ністр і його опонент від опозиції завжди поряд 
і коли з кожного питання є альтернативне рішен$
ня. Тоді в разі приходу до влади опозиції народ
отримує не «кота в мішку», а прогнозованих уря$
довців, від яких відомо чого очікувати. Окрім
того, таким урядовцям не потрібно буде часу
для ознайомлення зі справами.

Існує у виконавчих органах влади й проблема
професіоналізму. Якщо людина ніколи не пра$

ВАЛЕРІЙ АСАДЧЕВ,
кандидат економічних наук,

голова Полтавської обласної державної адміністрації
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цювала в таких структурах, то набратися досвіду
й набути професійних навичок вона зможе лише
через певний проміжок часу. А це важливо. Адже
в будь$якій виконавчій структурі практично все
залежить від керівника – наскільки він може
генерувати ідеї, уміє їх реалізувати, наскільки
точні його розпорядження, чи розуміє він, чого
хоче. Якщо сам керівник починає плутатися,
давати взаємовиключні накази чи сам не знає,
що робити, тоді й найкраща команда може вия$
витися нездатною до дій.

Наявні проблеми слід сприймати й вирішу$
вати в комплексі, зважаючи на ті завдання, які
стоять перед країною та регіонами. Зокрема,
неможливо вихопити із загального контексту
реформу органів місцевого самоврядування, не
узгодивши її з реформою органів виконавчої
влади, причому всієї їх вертикалі. Адже міністр,
який не став політиком і є лише представником
інтересів чиновництва, а не громадян, навряд чи
підтримуватиме передачу повноважень і фінан$
сів органам місцевого самоврядування.

Іншим яскравим прикладом може бути непро$
думана кампанія 2005 року щодо проведення
адміністративно$територіальної реформи. У на$
родній свідомості відклався наголос на її тери$
торіальну складову, що асоціювалася у гро$
мадян з черговим «перекроюванням» територій,
незручностями в разі поїздок до нового центру
тощо, а переваги саме адміністративної реформи
залишилися осторонь, оскільки не роз'яснюва$
лися. Однак сприйняття реформи виявилося
нелегким не лише для пересічних мешканців.
Проведені влітку 2006 року в чотирьох цент$
ральних районах Полтавщини за участю експер$
тів з Києва та Полтави інтерактивні семінари із
цього питання вкотре засвідчили, що проблема
залишається складною і для посадових осіб
місцевого самоврядування, які краще за інших
знають фінансові й матеріальні сторони реформи.
Таким чином, успіх будь$якого нововведення
залежить від того, наскільки враховано всі пло$
щини проблеми, включаючи психологічні.

Аналізуючи регіональний аспект розвитку
держави, залишаюся переконаним прихильни$
ком розвитку місцевого самоврядування. Після
перетворення виконкомів у державні адмініст$
рації виник прецедент, за якого адміністрації
фактично конкурують з місцевими радами. Цю
проблему досліджено полтавськими вченими,
зокрема в монографії «Полтавщина: влада на

історичних паралелях»*. Звичайно, має зна$
чення й людський фактор, але справа в системі.
Наприклад, рішення, прийняті на засіданнях
рад, передаються «на виконання» у відповідні
адміністрації. Проте якщо раніше виконкомівці
були підпорядковані безпосередньо своїй раді,
то нині адміністрація фактично підконтрольна
Президентові України, бо саме він призначає її
голову. Отже, обраний голова ради практично
має менше можливостей для самостійного уп$
равління, ніж центральні органи влади. Водно$
час і діяльність голови адміністрації залежить від
рішень ради, що часто унеможливлює здійснен$
ня явно корисних проектів, стримує інвесторів,
шкодить іміджеві краю. Ці проблеми необхідно
врегулювати законодавчо, узгодивши Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
із законодавством про державну службу.

Сьогодні залишаються відкритими питання
формування місцевих рад, виборів сільських,
селищних, міських голів. Про поспішність пере$
ходу до пропорційної системи на місцевих
виборах тепер висловлюються багато фахівців
(до речі, поляки визнали її неефективною). 

Я був одним з авторів законопроекту, альтер$
нативного нині прийнятому. Згідно з ним, по$
перше, партійні виборчі списки мали бути регіо$
нальними, а по$друге, не до всіх органів влади
вибори повинні відбуватися за списками. Якщо,
приміром, до Київради варто було б обирати
саме за списками політичних партій і блоків, то
для виборів до районів у місті можна залишити
мажоритарну систему. На мій погляд, це був би
кращий симбіоз між політичною складовою 
й персональною відповідальністю депутата. На
жаль, прийняли інший варіант. 

Утім, це все ж таки невеликий крок уперед 
у формуванні в Україні системи політичної від$
повідальності, але він зовсім незначний і має ба$
гато вад, які позначаться в майбутньому. Впев$
нений, що і позитивний, і негативний досвід
ляже в основу подальшого вдосконалення ви$
борчого законодавства. Слід зважати й на те,
що для постсоціалістичних країн, і особливо для
України, важливий не так їхній поточний стан, як
динаміка якісних змін. Тому потрібно не припус$
титися принципових помилок, і для цього краще
орієнтуватися не на відомі «шаблони», а на власні
напрацювання.

Виходячи із зазначеного, не можна не підняти
вкрай актуальне питання прийняття науково

* Полтавщина: влада на історичних паралелях. – Полтава : АСМІ, 2005. – 390 с.
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обґрунтованих стратегій розвитку регіонів за ак$
тивної участі держави. Скажімо, на Полтавщині,
залишаючи як актуальне завдання розвиток
сільського господарства, маємо думати і про
подолання однобокості промисловості через
створення трьох промислових регіонів – окрім
уже нині могутнього Кременчуцького з автомо$
більним, сталеливарним, автоскладальним та
іншими потужними заводами, ще й Полтавсько$
го з галузями, орієнтованими на висококваліфі$
ковану робочу силу, і Лубенського, де можна
використати переваги його розміщення на
перетині доріг. Необхідно також інвестувати
розвиток транспортної сфери. І ці завдання
можна розглядати не лише як економічні й соці$
альні, але і як політичні, виконання яких зміцню$
ватиме віру громадян у свою державу, працюва$
тиме на авторитет влади.

Важливо в цьому відношенні також забез$
печити пріоритет державницьких цінностей, які не
повинні підриватися нестабільністю демократії.
Такого підходу дотримувалися відомі діячі україн$
ського національно$визвольного руху початку 
ХХ століття Дмитро Донцов і В'ячеслав Липин$
ський. На цій же позиції сьогодні знаходяться
деякі політичні сили. 

Вочевидь, зараз необхідна значна робота,
спрямована на викорінення зі свідомості сучас$
них українців вірусів провінційності, прижив$
лених за імперських часів, та на виховання
почуття гордості за свою державу, регіон, гро$
маду. Відтак не обов'язково, щоб країна одразу
ж стала заможною – це фантастика. Головне,
щоб кожен мав уявлення про спрямованість
зусиль, розумів їх необхідність і брав активну
участь у процесі творення нового. Адже навіть
невеликими власними досягненнями ми всі
пишаємося більше, ніж чужими.

У цьому зв'язку, підтримуючи ідею європеї$
зації України, розуміємо її не стільки як упрова$
дження європейських шляхів розвитку держави 
і суспільства, скільки як відновлення власних
європейських за своїм духом традицій. Тут маємо
приклад глибокого демократизму Запорізької
Січі, фермерські по суті господарства періоду
народної колонізації, розподіл функцій влади 
в Конституції Пилипа Орлика, високу роль Жінки
в українському суспільстві. Не все із цього втра$
чено за роки поневолення та тоталітаризму.

Складність реформування влади полягає 
в тому, що нововведення передусім повинні
створити умови для зростання ролі держави 
в житті суспільства водночас із посиленням
участі громадськості в процесі вироблення,

прийняття та реалізації рішень, тобто в процесі
управління. Такий підхід стосується всіх сторін
життя суспільства і, чи не найбільшою мірою,
змін системи управління. 

Новітня історія становлення української
держави переконливо свідчить, що без побудови
раціональної й ефективної системи влади марно
сподіватися на якісний прогрес і в економічній, 
і в соціально$гуманітарній сферах. А тому питання
політичної та адміністративної реформи залиша$
ється одним з найактуальніших для української
влади. Різні підходи до його розв'язання можна 
й потрібно узгодити цивілізованим шляхом.

Для успішного вирішення цього питання
вкрай важливою є наявність чіткого політичного
бачення мети реформи і кроків щодо її досяг$
нення. Наприклад, для проведення адміністра$
тивної реформи сьогодні потрібне нове про$
грамно$концептуальне забезпечення, оскільки
деякі напрями адміністративної реформи (ді$
яльність місцевих органів виконавчої влади,
публічна служба, місцеве самоврядування та
адміністративно$територіальний устрій) потре$
бують суттєвого переосмислення й доопра$
цювання, а також коригування стратегії й такти$
ки проведення окремих заходів у цій сфері.

Важливою проблемою залишається рефор$
мування органів державної виконавчої влади,
насамперед державної служби. Указом Прези$
дента України від 23 лютого 2006 року затверд$
жено «Концепцію розвитку законодавства про
державну службу в Україні». Її філософія містить
низку зовсім нових принципів, зокрема це
сприйняття держави як структури, що надає по$
слуги населенню.

Концепцією передбачено розмежування полі$
тичних й адміністративних посад, формування
вищого корпусу держслужби. На наш погляд, це
надзвичайно актуальні й украй необхідні поло$
ження. Досвід минулих років показав, що для за$
безпечення політичного керівництва процесами
необхідно зберігати професійних виконавців.

Мені неодноразово задавали запитання, чи
маю я команду однодумців в облдержадмініст$
рації. Принципово вважаю, що однодумці по$
винні бути в партії. В адміністрації мають бути
різні точки зору, і тому вище ціную саме таких
людей, які можуть відстоювати своє бачення
шляхів вирішення існуючих проблем і водночас
прийняти іншу думку, якщо вона логічна й обґрун$
тована. Тому в області понад 80 % посадовців
після приходу нового обласного керівництва
залишилися на посадах, успішно виконуючи свої
функції. Не випадково сьогодні Полтавщина 
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в першій п'ятірці областей України за багатьма
показниками.

Відповідно до Концепції переглядається 
Програма розвитку державної служби на 2005–
2010 роки, вносяться зміни до Закону України
«Про державну службу», в роботі низка інших
проектів нормативно$правових актів. Їх основою
є європейські підходи й аналоги, зокрема широко
вивчається та адаптується польський досвід.

На Полтавщині з ініціативи облдержадмініст$
рації й управління державної служби у квіт$
ні–травні цього року проходило обговорення
нового законопроекту. Так, 14 травня відбулося
розширене засідання регіональної ради по
роботі з кадрами за участю начальників управ$
лінь і відділів облдержадміністрації, територі$
альних підрозділів центральних органів влади,
голів райдержадміністрацій і керівників апаратів
райдержадміністрацій. До цього управлінням
державної служби та відділом кадрової роботи
апарату облдержадміністрації було узагальнено
пропозиції держслужбовців щодо удоскона$
лення законопроекту. 

Обговорення засвідчило, що працівники дер$
жавної служби очікують прийняття нового зако$
ну, сподіваючись, насамперед, на покращення
свого соціального стану й матеріального стано$
вища. Дійсно, нині необхідні рішучі заходи щодо
збільшення зарплат державних службовців, за$
безпечення стабільності в роботі, перспектив
професійного зростання. Адже сьогодні заро$
бітна плата рядового державного службовця
нижча за середню по державі, а значно вищі
зарплати керівників – усе одно нижчі від зар$
плат фахівців такого ж рівня у приватному сек$
торі. Підвищення зарплат у березні 2006 року 
й травні цього року можна вважати умовним,
оскільки фонд заробітної плати не збільшено.

Проектом закону передбачено відповідні
кроки, але зовсім не такі, як очікувалося.
Водночас значно обмежуються права держ$
службовців як громадян. Тож, загалом підтри$
муючи документ, полтавці внесли до нього
суттєві доповнення і пропозиції.

Переконаний, що повинна бути система
взаємодії між органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування, а також між різними
органами виконавчої влади, що дасть змогу
значно підвищити ефективність роботи. Ска$
жімо, в Управлінні державної служби Голов$
держслужби України в Полтавській області є
непоганий потенціал професійних творчих
працівників, але фактично немає коштів на

видання методичних матеріалів, організацію
самостійних семінарів і тренінгів. 

Взаємодія з облдержадміністрацією, облас$
ною радою, центром перепідготовки державних
службовців та посадових осіб місцевого само$
врядування допомагає вирішувати проблеми,
що ставить життя. Наприклад, узимку 2007 року
в області виникла штучна проблема у відносинах
влада–громадяни. Питання було розглянуто на
колегії облдержадміністрації. За її дорученням,
з урахуванням польського досвіду, управлінням
держслужби й відділом звернень громадян
облдержадміністрації підготовлено та розміщено
на кількох веб$сайтах і дошках оголошень рай$
держадміністрацій методичні матеріали для гро$
мадян «Мої права в органах виконавчої влади».

Реалізація пілотного проекту «Розвиток спро$
можності державної служби у сфері європей$
ської інтеграції», ініційованого Головним управ$
лінням державної служби України, у Полтавській
області проходить успішно завдяки партнерству
територіального управління держслужби з уп$
равліннями інформації та зв'язків із громад$
ськістю, з питань внутрішньої політики, зовніш$
ніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації. Спільно здійснюється ро$
бота з упровадження в діяльність органів виконав$
чої влади області системи управління якістю на
основі міжнародного стандарту ISО 9001:2000,
що діє поки що тільки в місті Комсомольську.
Для цього вивчається й зарубіжний досвід.
Проводиться також інформування посадових
осіб державної служби й місцевого самовряду$
вання з питань європейської інтеграції та ін. 

Значна увага приділяється і зміцненню відно$
син із громадськістю та представниками бізнесу,
що відповідає світовим тенденціям. 

Голова адміністрації, його заступники, голови
райдержадміністрацій беруть участь у прове$
денні прямих теле$ і радіопередач, зокрема
телефонних «гарячих ліній», проводять щотиж$
неві прийоми громадян, у тому числі й виїзні.
Регулярними стали «круглі столи» та громадські
слухання з найбільш актуальних питань. Споді$
ваємося, що все це зробить обласну владу
ближчою до громадян, а значить, ефективнішою
у своїх діях.

Отже, ми маємо бути впевненими у своїх
силах і можливостях, розумно та професійно
вирішувати проблеми, бути патріотами в під$
ходах до постановки й вирішення завдань, і тоді
розум, професійність і патріотизм неодмінно
переможуть у нашій країні.
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Закон України «Про місцеві державні адмі$
ністрації» визначає організацію, повноваження
та порядок діяльності місцевих державних
органів влади. Згідно зі статтями 1 і 2 закону,
місцева державна адміністрація уповноважена
здійснювати виконавчу владу в межах відпо$
відної адміністративно$територіальної одиниці,
а також виконувати функції, делеговані їй
вищою радою, забезпечуючи виконання Кон$
ституції, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших орга$
нів виконавчої влади вищого рівня.

Особливою є роль і відповідальність місцевих
органів виконавчої влади (разом з органами
місцевого самоврядування та територіальними
громадами) у реалізації стратегічних завдань
розвитку територій. В основі цих завдань ле$
жить підвищення якості життя й добробуту всіх
верств населення.

Зважаючи на багатовекторну зовнішню і внут$
рішню політику нашої держави, що прагне
наблизити економіку країни до вимог Світової
організації торгівлі та Європейського Союзу, 
і враховуючи бажання населення жити за євро$
пейськими стандартами, районні державні
адміністрації одним з основних своїх завдань
визначають упровадження цих стандартів на
місцевому рівні. Вирішення у зв'язку із цим
комплексу соціальних, економічних, екологічних
і демографічних проблем вимагає нових підхо$
дів до використання економічного, людського та
природно$ресурсного потенціалу. Такі проблеми
сьогодні на порядку денному й у Городищен$
ському районі Черкаської області.

Як адміністративно$територіальну одиницю
цей район утворено 1923 року, в нинішніх межах
відновлено 1 січня 1967 року. Загальна територія
складає 883 км2. У районі налічується 32 населе$
них пункти, з них 1 місто, 2 селища міського типу,
8 селищ, 21 село, які підпорядковані одній міськ$
раді, 2 селищним радам і 17 сільським. Станом на
1 січня 2007 року на території Городищенського
району проживає 45,1 тис. жителів.

Розташування району в центральній лісостепо$
вій частині України – у басейні правої притоки
Дніпра річки Вільшанки – визначає його промис$
ловий і сільськогосподарський розвиток, що
пов'язаний з виробництвом цукру, яке ведеться
тут ще з ХІХ століття. Окрім того, промислове
значення мають корисні копалини: граніт, лабра$
дорит, каолін, керамічна глина, пісок. Переважну
більшість ґрунтів (50,3%) становлять чорноземи.
Значною мірою на господарство району вплива$
ють автомобільна дорога державного значення
Київ–Луганськ–Ізварине й залізниця зі станціями
Городище та Цвіткове на його території.

На сьогодні в районі впроваджено 34 довго$
термінові програми, але, на жаль, не всі вони
забезпечують виконання поставленої мети.
Одними з дієвих є Програма економічного і соці$
ального розвитку району, яка ухвалюється
щороку, та Програма розвитку сільських тери$
торій на 2004–2010 роки.

Зрозуміло, що своє майбутнє можна вибуду$
вати, лише глибоко проаналізувавши стан справ
та визначивши стратегічні напрями розвитку.

СЕРГІЙ КОВЕЛА,
голова Городищенської районної державної адміністрації

Черкаської області

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 
НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
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Тому Городищенська районна державна адмі$
ністрація наразі працює над реалізацією пріори$
тетних напрямів роботи, визначених Черка$
ською обласною державною адміністрацією.
Зокрема до цих напрямів належать:

• створення нових робочих місць із пристой$
ною зарплатою;

• нарощування обсягів виробництва продук$
ції (робіт, послуг);

• посилення продовольчої безпеки;
• збільшення бюджетних надходжень;
• проведення інвестиційної політики;
• реалізація енергозбережної моделі еко$

номіки;
• виконання Державної програми «Золота

підкова Черкащини»;
• вирішення комплексу питань щодо реалі$

зації соціальної політики.
Крім того, у районі визначено й власні пріори$

тетні напрями:
• газифікація населених пунктів району;

• залучення інвестицій у розроблення корис$
них копалин (граніт, лабрадорит) з метою роз$
витку добувної та обробної промисловості;

• розвиток тваринництва на основі викорис$
тання високих технологій виробництва кон$
курентоспроможної продукції відповідно до
вимог СОТ;

• розвиток туристичної діяльності; розроб$
лення нових туристичних маршрутів до пам'ят$
них місць, пов'язаних із життям і діяльністю
видатних діячів історії, культури й мистецтва;
розвиток «зеленого» туризму;

• піднесення соціальної сфери сільських
територій.

З чого ми виходили, розробляючи ці пріори$
тети? По$перше, з того, що економічні показ$
ники району останніми роками стабільно зрос$
тають (таблиця, рис. 1–4).

Найближчим часом є перспектива покращення
досягнутих показників. Так, у районі реалізуєть$
ся цілий ряд інвестиційних проектів.

Зокрема в селі Хлистунiвка почало працювати
українско$чесько$нiмецьке підприємство – 
ТОВ «Агро$Рось», що спеціалізується на виве$
денні молодняку птиці. Розмір іноземних інвес$
тицій тут складе 3,5 млн дол США.

У господарство села Орловець вже інвестовано
1,5 млн грн на газифікацію населеного пункту. Ще
близько 5 млн буде вкладено у проект з вирощу$
вання курей$бройлерів і подальшої реалізації про$
дукції з них на ринках столиці та інших міст.

У селі Валява почала працювати науково$ви$
робнича фірма «Урожай», основним напрямом
діяльності якої є вирощування зернових культур.
Розмір інвестицій у це підприємство становить 
4 млн грн.

Перспективним є напрям розробки блакитного
лабрадориту, значні поклади якого знаходяться
на території села В'язiвок.

Реалізація інвестиційних проектів сприяє
збільшенню виробництва продукції, приросту
обсягів інвестицій, створенню додаткових робо$
чих місць, підвищенню життєвого рівня населення
та економічної привабливості району в цілому.

Позитивні зрушення в економіці району дають
змогу в більшому обсязі вирішувати питання 
розвитку соціальної сфери та соціального захис$
ту населення:

• відкрито відділення загальної практики
сімейної медицини, де первинні лабораторні

Таблиця

Динаміка деяких показників виробництва сільськогосподарської продукції 
в Городищенському районі Черкаської області

Показник
Рік

2004 2005 2006

Валове виробництво, т:

Зернові 79 710,3 79 631,7 79 840,4

Цукровий буряк 20 763,6 15 476,1 47 695,1

Соняшник 3 504,8 6 396,8 6 675,2

Вирощено худоби та птиці, т живої ваги 650,0 936,6 4 091,7

Надій молока, т:

валовий 3 422,7 4 180,0 4 448,0

на одну корову 0,3 0,4 0,4

Виробництво яєць (від птиці всіх видів), тис. шт. 30 215,9 63 765,0 84 939,4
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Рис. 2. Динаміка темпів приросту промислового виробництва 

Рис. 1. Зростання обсягів виробництва промислової продукції 

дослідження та лікування у стаціонарі дітей до
трьох років здійснюються при повному фінансу$
ванні з районного бюджету; до кінця року кожен
фельдшерсько$акушерський пункт отримає хо$
лодильні камери, лікарські сумки, велосипеди;

• газифікуються школи, дошкільні установи,
закуповуються комп'ютерна техніка та шкільні
меблі, проводиться заміна вікон на склопакети,
реконструюються фасади навчальних закладів;

• розпочато ремонт сільського Будинку куль$
тури в селі В'язівок;

• створено будинок для одиноких преста$
рілих, реабілітаційний центр для дітей з уродже$
ними вадами.

Усього за 2006 рік виділено понад 2 млн грн
власних коштів району на розвиток матеріальної
бази, енергозбереження об'єктів соціальної ін$
фраструктури.

Останніми роками зросла заробітна плата.
Станом на 1 квітня 2007 року ліквідовано забор$
гованість із виплати зарплати на економічно
активних підприємствах (рис. 5).

Досягти таких результатів вдалося завдяки
політичним та економічним перетворенням 

у державі, спільній та дієвій співпраці районної
державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування в частині виконання власних та
делегованих повноважень. У районі відпрацьо$
вано систему укладання угод оренди земель
запасу та резерву і завдяки цьому наповнення
місцевих бюджетів, вирішення соціальних пи$
тань пільгової категорії населення.

Однак здійснене не може задовольнити мене
як голову державної адміністрації. По$перше, як$
що в промисловості спостерігається динаміка 
й постійне зростання заробітної плати (се$
редньомісячна зарплата 2006 року становила
879,5 грн), то в сільському господарстві ще
помітне значне відставання – 475,2 грн. По$
друге, значна частка в загальному сукупному
доході належить сільськогосподарському вироб$
ництву, це при тому, що воно на межі збитковості.
Дотепер утримується стара структура розвитку
агропромислового комплексу. Їі необхідно зруй$
нувати й запропонувати нову, беззбиткову, яку 
із цікавістю сприймуть люди. Окрім того, не$
гайного вирішення потребують такі проблеми, як
безробіття, відсутність належного побутового
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обслуговування, недостатні телефонізація насе$
лених пунктів й автобусне сполучення.

Донедавна пріоритетом державної аграрної
політики вважались аграрна та земельна ре$
форми, а тепер її стратегічною ціллю повинен
стати розвиток сільських територій.

Коли йдеться про розвиток села, це слід розу$
міти як розвиток територіальної громади, з одно$
го боку, а сільськогосподарського виробництва –
з іншого. Сьогодні селу необхідні будівництво та
ремонт доріг, газифікація населених пунктів,
відновлення роботи дитячих садків, будинків
культури й клубів, фельдшерсько$акушерських
пунктів тощо, зайняття людей ефективною та
потрібною діяльністю. А це може бути розши$
рення побутових послуг, розвиток туризму,
сервісне обслуговування на основі розвитку
малого та середнього бізнесу. Для цього в селах
району вже діють вісім сільських комунальних
підприємств.

Позитивні результати роботи Городищенської
районної державної адміністрації, що діє відпо$
відно до передбачених законом повноважень, 
є й в інших галузях. Турбує інше: чи завжди її ко$

ординаційна робота ефективна, чи відповідає ви$
могам часу, чи дійсно місцева державна адмiнiст$
рацiя впливає на розвиток території? Судячи 
з показників зростання, впливає. Але ефектив$
ності, звісно, хотілося би більшої.

Переконаний, є немало резервів для зростан$
ня впливу адмiнiстрації на процеси сьогодення,
напрямів, у яких робота органів виконавчої влади
може бути більш продуктивною. Цього вимагає 
i час, i суспільний поступ, адже життя не стоїть на
мiсцi, воно прагне нових форм i методів, відходу
від жорсткої адміністративної практики.

Сучасні адміністративні органи в багатьох
випадках повинні не керувати, а саме координу$
вати розвиток своїх територій, відшукувати
оптимальні з найбільш прогресивних шляхи їх
піднесення. Насамперед слід формувати при$
вабливість районів в очах потенційних інвесто$
рів, серед представників ділових кіл, необхідно
створювати широке інформаційне поле через
засоби масової інформації, інтернет (працює
сайт Городищенського району Черкаської об$
ласті), проведення економічних форумів та ін.
Робити це доцільно за конкретною програмою.

Рис. 4. Динаміка надходжень від власних доходів до бюджету

Рис. 3. Зростання обсягів інвестицій в основний капітал 
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Рис. 5. Зростання заробітної плати 

Ще один напрям – розвиток малого й серед$
нього бізнесу. Наразі даному питанню приділя$
ється недостатньо уваги. Між тим приватна
iнiцiатива – рушій будь$якого прогресу. А тому
потрібно здійснювати постійний моніторинг при$
ватного бізнесу, розробити конкретні програми,
регулярно проводити бізнесові форуми, обгово$
рення бiзнес$проектiв, створити належні умови
для розвитку бізнесу, визначивши пріоритетні
напрями. На виконання Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяль$
ності» у районі діє «єдине вікно» видачі докумен$
тів дозвільного характеру для підприємців.

Недостатньо залучені до розвитку територій
банківські структури, вклад яких не відповідає
наявним можливостям. Тут бракує загально$
державної політики, яка б залучала банківську
систему країни в продуктивну роботу з інвесту$
вання господарського комплексу.

Упевнений i в тому, що у справі розвитку про$
мислового виробництва, сільського господар$
ства необхідно більше практикувати проведення
сучасних промислових й аграрних форумів, 
де б порушувалися питання, які стосуються запо$
зичення найкращого досвіду інших країн – під$
вищення продуктивності праці, упровадження
нових форм організації праці, новітніх технологій
виробництва тощо. При цьому варто широко за$
лучати до висвітлення названих тем відомих фа$
хівців, учених, практиків. Також слід ширше розви$
вати приватну iнiцiативу, формувати менеджерів
сучасного виробництва – керівників фермерських
господарств, сільськогосподарських товариств,
директорів підприємств, підприємців.

Вважаю, що в Україні існує достатньо науко$
вих центрів, що розробляють стратегії управлін$
ського й економічного розвитку держави.
Ураховуючи передовий досвід у цих важливих
напрямах і наші національні традиції та можли$
вості, слід виробити оптимальну модель вза$
ємодії влади та сфери економіки, поєднання
теорії з практикою, яка б допомагала нашому
поступові, працювала справді ефективно і яку
могли б застосовувати місцеві державні адмiнi$
страції у своїй діяльності. У підсумку все це
сприятиме ефективній роботі органів виконав$
чої влади, їх максимальному позитивному впли$
ву на розвиток адміністративних територій.

На мою думку, роботі держадміністрацій 
з розвитку територій та їх економіки бракує чітко
визначених державних стандартів. 

Для успішного вирішення практичних завдань
необхідні також нові законодавчі акти, зокрема
про сільський, селищний бюджет; про само$
врядування громадян; про самоврядування
району, області. Потрібно ухвалити нову редак$
цію Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», де будуть ураховані сучасні пріо$
ритети економічного та соціального розвитку
територій.

Отже, спостерігаючи позитивні зрушення 
в господарстві Городищенського району Чер$
каської області, розумію, як багато ще потрібно
зробити, оскільки усвідомлюю, що результат
досягається за умови, коли завдання – відомі,
шляхи й механізми їх досягнення – визначені, 
а практична робота – чітко організована й має
системний та комплексний зміст.
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Постановка проблеми. Потреба в нових ме$
тодах, механізмах і технологіях стратегічного
управління малими містами гостро відчувається
як на місцевому, так і на загальнодержавному
рівнях. Стимулюючим фактором для них є криза
муніципального господарства, значні соціальні
та економічні проблеми малих міст, розуміння
неефективності більшості сучасних українських
практик управління розвитком територіальних
громад. Стрижневим елементом системи страте$
гічного управління містом є методика поєднання
інтересів, думок і дій трьох секторів – місцевої
влади, бізнесу та громадськості. Пробудженню
свідомості й активності територіальних громад
приділяється все більше уваги в українській
науковій літературі, виступах політиків, на конфе$
ренціях і форумах, у засобах масової інформації.
Вимога стратегічного планування на основі

застосування демократичних методів управ$
ління задекларована багатьма нормативними
актами.

Аналіз основних досліджень і публікацій.
Проблема стратегічного управління розвитком
територіальних громад розглядалася в працях
багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів.
Дослідження теорії управління розвитком тери$
торіальних громад малих міст України є важ$
ливим й актуальним для розуміння сучасних
особливостей побудови моделі державної
влади, територіальної організації управління та
дієвого й ефективного місцевого самовряду$
вання, адже сьогодні малі міста (чисельність
населення до 50 тис. чоловік) посідають особ$
ливе місце в історичному розвитку України.
Вони є осередком формування національної
культури, основою прогресу та створення вели$
ких виробничих і містобудівних комплексів,
гарантом стабільності суспільства та держави.

Питання демократизації української спільно$
ти, децентралізації державної влади завжди
були в центрі уваги вітчизняних учених, науков$
ців, спеціалістів. У галузі державного та регіо$
нального управління й місцевого самовряду$
вання науково$практичними проблемами
займаються відомі українські науковці, зокрема
В. Б. Аверьянов, Г. В. Атаманчук, В. Д. Баку$
менко, В. М. Вакуленко, В. М. Князєв, В. В. Крав$
ченко, В. І. Кравченко, Ю. П. Лебединський,
О. М. Невелєв, В. І. Нудельман, О. Ю. Оболен$
ський, Г. С. Одінцова, М. О. Пухтинський, М. В. Піт$
цик, В. П. Рубцов, С. М. Серьогін, А. Ф. Ткачук,
В. П. Удовиченко, А. О. Чемерис, Ю. П. Шаров та
інші. Проведені дослідження та зроблені ними
висновки є важливими для розвитку науки
державного управління.

Невирішена раніше частина загальної
проблеми. Донедавна в Україні не практикува$
лося складання стратегій розвитку територіаль$
них громад малих міст, тим більше за активної
участі в цій справі представників усіх секторів
місцевих громад. Та й сам термін «територі$
альна громада» не входив до робочого лексико$
ну науковців і практиків місцевого та регіональ$
ного розвитку. Але останніми роками окремі
територіальні громади в Україні розробляють

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
ЯК ОБ'ЄКТ І СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

МАЛИМ МІСТОМ

ОЛЕКСАНДР  ІСИП,
аспірант Національної академії державного управління

при Президентові України,
міський голова м. Кобеляки
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стратегії свого розвитку. Так, Бердянськ, Кам'я$
нець$Подільський, Комсомольськ, Славутич та
інші міста почали використовувати західні техно$
логії стратегічного планування в сучасному
правовому полі та розробляти власний іннова$
ційний досвід.

Водночас українськими фахівцями впродовж
багатьох років напрацьовано значний методич$
ний потенціал щодо планування та прогнозуван$
ня соціально$економічного розвитку малих міст.
Накопичений таким чином досвід і знання мають
неоціненне значення та повинні використову$
ватись як база для формування сучасного інст$
рументарію та для розроблення сучасних мето$
дів планування місцевого розвитку в Україні.

Дослідження, спрямовані на реалізацію дер$
жавної політики щодо прискорення соціально$
економічного розвитку малих міст, забезпечення
їх соціально$культурного та духовного відро$
дження, мають важливе значення для вітчизняної
наукової думки та формування громадянського
суспільства. Необхідність використання наукових
розробок на практиці та втілення їх у життя 
в повсякденній роботі органів місцевого самовря$
дування очевидна й не потребує доведення.

Сьогодні перед управлінцями місцевого
самоврядування стоїть завдання поєднати нау$
ково$теоретичні знання та практичний досвід
міст$лабораторій і використати це для реаль$
ного розвитку територіальних громад малих
міст України в повсякденному житті.

Мета статті. Створення ефективної системи
управління розвитком територіальних громад
малих міст України – це складне й багато$
планове завдання, що стосується інтересів
багатьох учасників організації процесу страте$
гічного планування. Цей процес потребує спеці$
альних методів прийняття необхідних рішень.
Лише за умов використання демократичного
підходу та врахування інтересів усіх сторін
можна встановити норми, яких буде дотримува$
тися більша частина суб'єктів управління тери$
торіальними громадами малих міст України. 
У зв'язку із цим тільки дотримання ефективної,
прозорої, порядної, професійної та зрозумілої
стратегії управління здатне забезпечити ста$
більний розвиток територіальних громад.

Теоретико$методологічний розділ охоплює той
мінімум суспільно$наукових знань, що необхідні
для розуміння суті та специфіки відносин між
тими, хто надає та тими, хто споживає муніци$
пальні послуги; для уникнення проблем, обходу
гострих кутів, що підстерігають тих, хто має намір
будувати партнерські відносини та організо$

вувати співробітництво між різними гілками
влади, а також з бізнесом та громадськістю.

Виклад основного матеріалу. Малі міста 
є найчисельнішою за кількісним складом групою
міст, значна частина яких – адміністративні
центри районів. У малих містах проживає майже
22 млн міських і сільських жителів. Станом на
2003 рік в Україні нараховувалося 350 малих
міст (3/4 від загальної кількості міст України), де
проживало майже 13 % населення країни (близь$
ко 19 % міського населення). У тому числі – 
15 міст із чисельністю населення до 5 тис. чоло$
вік, 66 міст – 5–10 тис., 160 міст – 10–20 тис.,
109 міст – 20–50 тис. [1].

Сьогодні громадяни малих міст України беруть
участь у вирішенні питань місцевого значення,
зокрема у виборах депутатів міських рад і міських
голів, загальних зборах за місцем проживання та
громадських слуханнях; мають можливість пору$
шити в порядку місцевої ініціативи розгляд
міською владою будь$якого питання, що нале$
жить до її відання. Крім визначених Законом Ук$
раїни «Про місцеве самоврядування в Україні» [2]
форм локальної демократії, жителі малих міст
можуть брати участь в інших заходах, наприклад
у громадських обговореннях проектів норматив$
но$правових актів органів місцевого самовряду$
вання; роботі громадських комісій і громадських
рад, створених для розгляду потреб мешканців 
і для покращення надання соціальних та управ$
лінських послуг; проведенні громадських експер$
тиз проектів рішень місцевих рад; роботі органів
самоорганізації населення; виконанні на громад$
ських засадах робіт з благоустрою міста; фінан$
суванні тих чи інших заходів на користь міста.

Оскільки сьогодні спостерігається значна
соціальна апатія та байдужість членів територі$
альних громад до процесів управління власними
містами, що негативно впливає на становлення
місцевого самоврядування як інституту демо$
кратії, можна стверджувати, що в багатьох ма$
лих містах України реалізується на практиці
механізм залучення громадян до процесу стра$
тегічного управління. Застосовуючи сучасні ме$
тодології, малі міста в реальному житті викорис$
товують декілька способів участі громадськості
в розробці та реалізації стратегій розвитку своїх
громад.

Найвідоміший спосіб – участь через депутатів,
обраних територіальною громадою для пред$
ставлення її інтересів на будь$якому рівні шля$
хом формулювання наказів виборців щодо роз$
витку території, звітів, письмових звернень та
особистих прийомів. Вибори депутатів міських
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рад проводяться за пропорційною системою:
депутати обираються за виборчими списками
кандидатів у депутати від організацій політичних
партій, їх виборчих блоків у багатомандатному
окрузі, межі якого збігаються з межами міста
згідно з існуючим адміністративно$територі$
альним устроєм. Це нововведення значно ус$
кладнило роботу депутатів в округах і негативно
вплинуло на розвиток суб'єктно$об'єктних відно$
син з виборцями під час і після виборчого періо$
ду. Фактично участь громадськості в управлінні
через депутатів перетворилася на вплив партій
на місцеві процеси розвитку громад.

Загальний склад міської ради залежить від
чисельності населення міста:

• до 1 тис. жителів – від 12 до 15 депутатів
включно;

• 1–3 тис. – від 16 до 26;
• 3–5 тис. – від 20 до 30;
• 5–20 тис. – від 30 до 36;
• 20–50 тис. – від 30 до 46 [3].
При цьому в Законі України «Про вибори

депутатів Верховної Ради Автономної Респуб$
ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів» записано норму, що дала можли$
вість радам залишити кількісний склад депутатів
незмінним. Якщо відповідна місцева рада
поточного скликання в строк, установлений
частиною першою статті 16 закону, не прийме
рішення щодо загального складу депутатів, то 
в наступному скликанні залишиться в тій самій
кількості, що й у поточному. Така норма дала
можливість деяким радам утримувати вдвічі
більший, ніж передбачено законом, депутат$
ський корпус. Наприклад, Кобеляцька районна
рада Полтавської області має 86 депутатів
замість 30–46. Це, на нашу думку, призводить
до порушення нормальної організації роботи
органів місцевого самоврядування, перетворює
районні ради в маленькі парламенти з надмірно
збільшеною та некоординованою масою депу$
татів, непідготовлених до конструктивної про$
фесійної роботи. Мешканці населених пунктів,
звертаючись до конкретного депутата за допо$
могою, направляються до керівника фракції чи
його заступника. Тому необхідно внести зміни
до статті 16 закону, щоб унеможливити невико$
нання її частини 4 і цим самим довести логіч$
ність дотримання норми щодо певної кількості
депутатів для відповідної одиниці місцевого
самоврядування. Адже сьогодні вирішення
проблем громади відбувається на партійному
рівні, а не депутатами.

Громадяни можуть брати участь у професійних
обговореннях проектів майбутнього розвитку
територіальних громад серед кола спеціалістів та
експертів, громадських слуханнях, засіданнях
органів місцевого самоврядування, круглих
столах, зборах, зустрічах з посадовими особами
органів місцевого самоврядування тощо [4].

Поширеною є також форма впливу територі$
альних громад на процеси управління через
створення громадських комісій з розвитку міста,
активну діяльність у громадських організаціях 
і політичних партіях. Важливим інструментом
впливу на формування громади як суб'єкта
управління є засоби масової інформації, у тому
числі й інтернет, доступ до яких дає можливість
громадянам надавати свої пропозиції щодо
вирішення проблем місцевого розвитку.

Вирішення більшості нагальних проблем
малих міст сьогодні, як і раніше, неможливе без
взаєморозуміння й поєднання зусиль влади та
громади. Поєднання інтересів для досягнення
спільної мети – надання якісних і доступних
муніципальних послуг – потребує партнерства,
довіри та взаєморозуміння. Саме тому суб'єк$
там управління необхідно першими робити
кроки на шляху до створення образу чесного та
кваліфікованого партнера в очах споживачів
управлінських послуг, розуміти проблеми та
корегувати дії, що відповідають спільним, а не
особистим інтересам [5].

У зв'язку із цим варто здійснити невеликий
екскурс в історію наукової розробки поняття
«місцеве самоврядування». Під терміном «само$
врядування» розуміють відносно автономне
функціонування певного колективу (організації)
людей, члени якого самостійно приймають
норми та рішення, що стосуються його життє$
діяльності, відсутності в колективі розриву між
суб'єктом та об'єктом управління [6].

Колективи, або організації, у яких втілюється
самоврядування, називаються одиницями само$
врядування. Залежно від виду одиниць самовря$
дування виділяють дві його форми:

1) самоврядування в колективах, які форму$
ються на основі виробничої або професійної
діяльності, спільної політичної програми або віро$
сповідання, спільних творчих прагнень тощо;

2) самоврядування територіальних колекти$
вів, об'єднаних системою зв'язків і відносин, що
склалися історично внаслідок їх постійного
проживання в межах однієї території, та які
перебувають у перманентному розвитку.

У першому випадку можна говорити про корпо$
ративні системи самоврядування, а в другому –
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про самоврядування територіальних громад,
або місцеве самоврядування.

Поряд з терміном «місцеве» для характерис$
тики самоврядування територіальних громад 
у законодавстві багатьох зарубіжних країн
застосовуються терміни «муніципальне»,
«муніципалітет» (від латинського «munis» – тягар
та «capio», «recipio» – приймаю) [6].

Успіх стратегічного управління розвитком
територіальних громад залежить від форму$
вання суб'єктно$об'єктних відносин у системі
влада$бізнес$громада. Якщо відносини будуть
партнерськими, то впродовж усього часу спів$
праці між ними відбуватиметься процес постій$
ного розвитку територіальних громад, форму$
ватиметься взаємодовіра та взаємоповага
суб'єктів управління, зростатиме демократія та
стабільність на відповідній території.

Найкращий результат від стратегічного управ$
ління можна отримати в разі, коли всі складові си$
стеми є одночасно і суб'єктами, і об'єктами про$
цесу розвитку територіальних громад (рис. 1).

Інститут місцевої демократії (прямої та пред$
ставницької) забезпечує тісний зв'язок населен$
ня, територіальної громади в цілому з органами
та посадовими особами місцевого само$
врядування й гарантує вирішення всіх питань
місцевого значення в інтересах територіальної
громади. Доцільно також на всіх етапах процесу
стратегічного управління проводити соціоло$

гічні дослідження щодо ставлення населення до
прийнятих рішень [7].

Сукупність різних організаційних форм здійс$
нення місцевого самоврядування територіаль$
ною громадою формує його систему. Згідно із
Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні» система місцевого самоврядування
включає:

• територіальну громаду;
• сільську, селищну, міську раду;
• сільського, селищного, міського голову;
• виконавчі органи сільської, селищної, місь$

кої ради;
• районні та обласні ради, що представляють

спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст;

• органи самоорганізації населення.
Система розвитку територіальних громад

малих міст України має такий вигляд (рис. 2).

Рис. 1. Суб'єктно"об'єктні відносини трьох секторів
системи стратегічного управління малим містом

Влада Бізнес

Громада

Рис. 2. Структурна схема розподілу на суб'єкти та об'єкти управління
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В умовах необхідності та практичного впро$
вадження демократичних реформ в Україні
пріоритетним напрямом є розвиток органів
місцевого самоврядування, забезпечення їх
самодостатності в реалізації своїх повноважень.
Демократична модель стратегічного управління
передбачає активну участь громадян і груп
інтересів у процесі прийняття рішень. Тому важ$
ливим кроком на шляху розвитку демократії
стало б упровадження заборони для державних
адміністрацій та органів місцевого самовряду$
вання мати у власності за рахунок бюджетних
коштів засоби масової інформації.

Коли малі міста перебувають у фінансовій за$
лежності від районної влади, їх інформацій$
на залежність лише ускладнює ситуацію в цілому
та посилює конфронтацію між державною вико$
навчою владою й органами місцевого самовря$
дування та між громадськістю й владою загалом. 
У багатьох районах досі працюють друковані
засоби масової інформації, засновниками яких 
є органи виконавчої влади. Такі ЗМІ є монопо$
лістами в медіа$просторі. Яскравим прикладом
може стати ситуація в Полтавській області, де 
в кожному з 25 районів є газета районної кому$
нальної власності, засновником якої є районна
державна адміністрація або районна рада. На
відміну від ситуації в районній владі, міста та
селища районного значення таких друкованих
засобів масової інформації практично не мають.
При цьому приватних газет в області – 53, що
знаходяться переважно в містах Кременчук,
Комсомольськ, Лубни, Миргород, Полтава.

Налагодження взаємовідносин між об'єктами
та суб'єктами управління вимагає наявності
відповідних правових механізмів і процедур, що,
з одного боку, дають можливість громадянам
впливати на прийняття рішень, а з іншого, –
швидко й ефективно ухвалювати ці рішення.
Серед принципів, на яких базується успішне
управління в системі суб'єктно$об'єктних від$
носин, основними є гласність, громадський
контроль і прозорість у прийнятті рішень, забез$
печення ефективного використання грошових,
людських і матеріальних ресурсів виробниками
та споживачами громадських послуг. Тому про$
ведення інформаційно$роз'яснювальної роботи
серед територіальних громад малих міст є не
тільки складовою ефективного стратегічного
управління, але й вимогою часу. На жаль, серед
працівників міських рад малих територіальних
громад практично немає спеціалістів зі зв'язків 
з громадськістю. Інформаційно$освітня робота
проводиться в кращому випадку на основі

інтуїції та повсякденної мудрості керівництва
органів місцевого самоврядування, а не на базі
науково обґрунтованих знань.

Закон України «Про органи самоорганізації
населення» надає територіальним громадам
право брати участь у процесі прийняття рішень 
і висловлювати позицію громадян [8]. Це стало
можливим завдяки запровадженню таких меха$
нізмів, як загальні збори громадян за місцем
проживання, місцеві ініціативи, громадські
слухання. Однак закон не визначає порядок
реалізації цих прав, передбачивши, що такі про$
цедури визначатимуться статутами територі$
альних громад або ж окремими положеннями
місцевих рад.

Переважна більшість невеликих населених
пунктів України не має ні статутів територіальних
громад, ні спеціальних положень. А там де 
є ухвалені статути, механізми громадської участі
в них відрегульовані тенденційно – виписано
складні регламенти, створено умови для зни$
ження активної участі простих громадян та
ускладнено процедури організації ініціатив 
«з низу». Це не дає можливості громадянам
реалізувати своє право на участь у вирішенні
питань місцевого значення. У результаті ми
отримуємо, як мінімум, неефективне управління,
загострення соціальних конфліктів і розповсю$
дження радикальних форм громадського воле$
виявлення, таких, як мітинги, пікети, страйки.

За даними Міністерства юстиції України,
станом на жовтень 2006 року тільки 1341 тери$
торіальна громада мала зареєстровані статути,
що складало 11,7% від їх загальної кількості 
(11521). Ще 13 громадам було відмовлено в ре$
єстрації статутів. На сьогодні в Україні з 457 місь$
ких, 785 селищних і 10279 сільських територі$
альних громад мають статути 145 міст, 116 селищ
і 10279 сіл [7].

Зазначимо, що відповідно до частини 3 статті
8 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» порядок проведення загальних зборів
громадян визначається законом або статутом
територіальних громад. Проте ряд міст прий$
мають окремі положення про загальні збори
громадян, що не реєструються органами юсти$
ції України. Прийняття цих положень окремо від
статутів територіальних громад є порушенням
установленої норми закону.

Закон надає право членам громади ініціювати
в порядку місцевої ініціативи розгляд у місцевій
раді будь$якого питання, що належить до відання
органів місцевого самоврядування. Однак закон
не визначає порядок внесення місцевої ініціативи



ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/200770

на розгляд ради, делегуючи це повноваження
представницьким органам місцевого самовряду$
вання, що не поспішають запроваджувати чіткі
процедури залучення громадян до управління
місцевими справами. Малі міста, здійснюючи ці
процедури, з різних причин не дотримуються
вимог законодавства. Якщо в обласних центрах
достатня кількість фахівців і службовців, то в ма$
лих містах, крім секретаря, питаннями організації
роботи ради займатися нікому.

Цікавим фактом є те, що територіальні громади
малих міст через органи місцевого самовряду$
вання досить активно почали використовувати 
в процесі управління громадські слухання [9].
Але така форма хоч і затверджена, проте час$
тина 4 статті 13 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» передбачає наяв$
ність статуту територіальних громад [2]. Резуль$
тати аналізу статутів і положень міст свідчать,
що в більшості з них місцеві ради ускладню$
ють проведення громадських слухань і намага$
ються узурпувати право на їх скликання, макси$
мально обмеживши права територіальних
громад. Питання, що відносяться до компетенції
слухань, традиційно включають в себе: звіти
депутатів і посадових осіб місцевого самовря$
дування; обговорення найважливіших і най$
актуальніших проблем місцевого значення; роз$
гляд місцевих ініціатив; обговорення проектів
нормативно$правових актів місцевого самовря$
дування, питань житлово$комунального госпо$
дарства та місцевого бюджету.

Порядок проведення загальних зборів грома$
дян за місцем проживання регулюється статтею 8
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та Положенням про загальні збори
громадян за місцем проживання в Україні,
затвердженим постановою Верховної Ради
України від 17 грудня 1993 року. Результати ана$
лізу існуючих статутів і положень свідчать, що 
в містах не повною мірою реалізовані права гро$
мадян на організацію та проведення зборів [10].
Згідно з положенням загальні збори скликаються
за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
Вони є правомочними за умови присутності на
них більше половини громадян, а в разі скликання
зборів (конференції) представників громадян –
не менше двох третин представників відповідних
територіальних утворень.

Відповідно до частини 2 статті 8 положення
загальні збори скликаються або головою
місцевої ради, або її виконкомом, або громад$
ськими комітетами, або радами самоврядування
за ініціативою третини від загальної кількості

громадян, які проживають на відповідній тери$
торії, депутатського корпусу, постійної комісії,
депутатської групи, трудового колективу, об'єд$
нання громадян. Часто цю норму порушують
щодо кількості ініціаторів або ж їх переліку. Також
органи місцевого самоврядування не дотриму$
ються законодавства при визначенні функцій,
норм представництва, термінів оприлюднення
рішень загальних зборів та інших процедурних
моментів.

Таким чином, на основі аналізу нормативних
актів можна сформулювати такі рекомендації:

• порядок скликання та проведення загаль$
них зборів громадян має бути врегульований 
у статуті територіальних громад чи в окремому
положенні, що є невід'ємним додатком до
статуту;

• перелік питань, що входять до компетенції
загальних зборів громадян, не може бути мен$
шим від переліку, визначеного статтею 6 Поло$
ження про загальні збори громадян за місцем
проживання в Україні;

• у разі неможливості скликання загальних
зборів громадян скликаються загальні збори їх
представників, а норми представництва визна$
чаються або місцевою радою, або її викон$
комом, або органом самоорганізації населення;

• рішення загальних зборів враховуються
органами місцевого самоврядування в їх діяль$
ності, про що вони мають публічно звітувати
перед громадою.

Можна зробити висновок, що переважна
більшість громадян України практично позбав$
лена можливості впливати на рішення місцевих
рад правовим шляхом. Місцеві ради не прий$
мають з різних причин статутів територіальних
громад або окремих положень щодо консульта$
цій з громадськістю. 

Наявні ж статути та положення значною мірою
є дискримінаційними, оскільки ускладнюють
реалізацію права членів громади на громадські
слухання, місцеві ініціативи та загальні збори
громадян.

Отже, перед місцевими радами стоїть нагаль$
не завдання – запровадити правові механізми
участі громади в процесі вирішення питань
місцевого значення. 

До обов'язкових правових механізмів можна
віднести:

• статут територіальних громад;
• положення «Про місцеву ініціативу»;
• положення «Про громадські слухання» (як

додаток до статуту територіальних громад);
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• положення «Про загальні збори громадян
за місцем проживання» (як додаток до статуту
територіальних громад);

• порядок консультацій з громадськістю щодо
формування та реалізації місцевого бюджету,
програми соціально$економічного розвитку;

• порядок проведення громадського обгово$
рення містобудівної документації;

• положення про місцевий конкурс соціаль$
них проектів неприбуткових організацій;

• порядок легалізації органів самоорганізації
населення міста;

• порядок делегування органам самооргані$
зації населення окремих повноважень відповід$
ної місцевої ради, фінансів і майна.

Висновки. Для зміцнення засад громадян$
ського суспільства важливим є розвиток демо$
кратії та ініціативи населення у вирішенні питань
місцевого значення, удосконалення правової
бази місцевого самоврядування, зміцнення ма$

теріально$фінансової основи територіальних
громад малих міст, покращення умов для забез$
печення життєдіяльності та соціального захисту
населення. Необхідно вдосконалити механізми
управління об'єктами права комунальної та
спільної власності територіальних громад, на$
дання ефективної науково$методичної допомо$
ги органам місцевого самоврядування, постійно
підвищувати професійний рівень посадових осіб
і забезпечувати підготовку кадрів. Із цією метою
бажано проводити просвітницьку діяльність
щодо розвитку місцевого самоврядування в Ук$
раїні та висвітлення можливих шляхів розв'я$
зання проблем у цій сфері.
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Область Сіл Селищ Міст

АР Крим 27 7 2

Вінницька 649 26 13

Волинська – – 1

Дніпропетровська 19 4 7

Донецька 6 5 14

Житомирська – – 2

Закарпатська 30 6 5

Запорізька 9 2 8

Івано$Франківська 10 4 7

Київська 50 7 4

Кіровоградська 21 2 3

Луганська 33 25 21

Львівська 1 – 5

Миколаївська 10 3 5

Одеська 34 4 1

Полтавська – 1 4

Рівненська 4 – 5

Сумська 23 – 4

Тернопільська – – 1

Харківська 6 4 9

Херсонська 57 10 6

Хмельницька 62 2 5

Черкаська 16 2 9

Чернівецька 10 2 2

Чернігівська 3 – 2

Всього 1080 116 145

Таблиця

Кількість зареєстрованих статутів 
територіальних громад станом на 2006 рік
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Постановка проблеми. Державна служба
України на сучасному етапі є об'єктом багатьох
досліджень, спрямованих на вивчення окремих
проблемних питань її функціонування, що обу$
мовлюється передусім такими чинниками:

• невизначеністю моделі державної служби,
яка б застосовувалась в Україні як оптимальна; 

• недосконалістю і застарілістю багатьох норм
законодавства, що регулює площину взаємо$
відносин, які виникають між державою та її служ$
бовцями, між державними службовцями та
суспільством тощо;

• структурно$функціональною невідповідністю
діяльності органів влади до сучасних потреб су$
спільства, яка відображається на діяльності кож$
ного державного службовця;

• нестабільністю діяльності основних політико$
правових інститутів держави, що відволікає від
вирішення нагальних проблем і заважає рефор$
муванню інституту державної служби та меха$
нізму роботи державного апарату.

Дослідженню проблематики державно$управ$
лінської діяльності в розрізі державної служби 
в Україні присвятили свої праці багато вчених та
фахівців. Серед них В. В. Цвєтков, В. П. Горба$
тенко [1], Н. Р. Нижник, О. А. Машков [2], 
О. Ю. Оболенський, В. М. Олуйко, П. Т. Павлен$
чик та ін. Крім того, у статті використовуються
матеріали Д. Боссарта, К. Деммке [3], які аналі$
зують сучасний стан розвитку державної служби
в країнах$кандидатах до вступу в ЄС. 

Незважаючи на той величезний інтерес, що
викликає зараз інститут державної служби
України в сучасних науковців, потребує більш
детальної уваги та додаткового вивчення
проблема зв'язку між державно$управлінським
механізмом, організацією роботи державного
органу та функціонуванням інституту державної
служби, для вирішення чого необхідно провести
певний аналіз взаємозалежності процесів ре$
формування організаційно$функціональної, пра$
вової, етичної інфраструктури державного органу
та їх впливу на ефективність діяльності кожного
державного службовця країни. 

Мета статті – проаналізувати функціональну
спрямованість діяльності Головдержслужби
України та її територіальних управлінь у кон$
тексті реформування системи управління дер$
жавною службою в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Головне
управління державної служби України – цент$
ральний орган виконавчої влади зі спеціальним
статусом, що забезпечує проведення єдиної
державної політики у сфері державної служби та
функціональне управління державною служ$
бою [4]. Виходячи із цього, подальший перелік
повноважень і функцій Головдержслужби можна
класифікувати за двома основними типами
повноважень. 

1. До повноважень, що стосуються вдоскона�
лення роботи органів державної влади, входять: 

• розроблення заходів щодо підвищення
ефективності державної служби, координація 
і контроль за їх виконанням; 

• організація та координація заходів щодо
проведення наукових досліджень з питань
державної служби [5]; 

ФУНКЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

ОЛЕКСАНДР ПАРФЕНЮК,
заступник начальника Управління 

державної служби Головдержслужби 
України у м. Севастополі 
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• участь у проведенні адміністративної
реформи; 

• проведення функціонального обстеження
центральних і місцевих органів виконавчої
влади, здійснення на його основі аналізу си$
стеми державного управління та підготовка
пропозицій щодо підвищення її ефективності. 

2. До повноважень, що стосуються вдоско�
налення роботи з персоналом, входять:

• прогнозування і планування потреби дер$
жавних органів та їх апарату в кадрах; 

• здійснення методичного керівництва про$
веденням конкурсного відбору, атестації дер$
жавних службовців та заходів, спрямованих на
запобігання проявам корупції серед державних
службовців; 

• організація підготовки, перепідготовки 
і підвищення кваліфікації державних службовців; 

• координація роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади з керівниками держав$
них підприємств, установ, організацій, пов'яза$
ної з їх підготовкою, перепідготовкою та під$
вищенням кваліфікації; 

• забезпечення дотримання єдиних вимог
професійної відповідності кандидатів на посади
державних службовців; 

• розроблення типових професійно$кваліфі$
каційних характеристик посад державних
службовців. 

Спільним для цих типів повноважень є участь
у здійсненні іншими державними органами
контролю за додержанням законів про
державну службу та визначених законо$
давством умов реалізації громадянами консти$
туційного права на дану службу. 

Як бачимо, більша частина функцій стосу$
ється ділянки роботи безпосередньо з держав$
ними службовцями і містить норми щодо вимог
професійно$освітнього та етично$правового
змісту. Можна вважати, що це й обумовлює 
в багатьох випадках ставлення до Головдерж$
служби та її територіальних підрозділів як до
«кадрового органу», тобто такого, що займа$
ється винятково питаннями кадрів і взаємодіє 
з відповідними службами в органах державної
виконавчої влади. Проте зміни, внесені в Поло$
ження про Головдержслужбу Указом Президента
№ 1375/2004 від 6 листопада 2004 року, 
свідчать про те, що така думка помилкова. Звісно,
проведення єдиної державної політики у сфері
державної служби та функціональне управ$
ління державною службою – це робота не тільки
з державними службовцями.

Практика діяльності державних органів у США
і країнах сучасної Європи переконливо свідчить
про те, що управління державною службою – це,
у першу чергу, здійснення комплексу заходів,
спрямованих на забезпечення оптимального
функціонування державного механізму. І забез$
печення організаційно$функціональної, право$
вої складової інфраструктури (як і створення
етичної) вважається головними елементами
такої діяльності.

Наприклад, 1989 року Конгрес США заснував
Управління державної етики – окрему установу 
в системі виконавчої влади. Керівника (дирек$
тора) призначає на п'ять років Президент США
за порадою сенату та за погодженням з ним.
Тут працює 85 співробітників. Управління дер$
жавної етики забезпечує керівництво етичною
програмою у виконавчій владі. Ця система
децентралізована, кожна установа і відділення
відповідають за виконання власних програм 
з етики. Відповідає за виконання програм з ети$
ки керівник кожної установи, який, у свою чергу,
покладає відповідальність на офіційну особу,
яка контролює питання етики. Управління регу$
лярно проводить навчально$тренувальні про$
грами для тих, хто займається питаннями етики
у відділеннях і установах. В управлінні є центр,
де зберігаються навчальні матеріали з етики 
в системі виконавчої влади. Для консультантів 
з етичних питань видаються спеціальна газета,
регулярні методичні рекомендації з різних пи$
тань, проводяться щорічні конференції. 

Цікавим є функціональне порівняння діяльно$
сті Управління державної етики США з певни$
ми функціями Головдержслужби України. Зокре$
ма, згідно з даними монографії В. В. Цвєткова
та В. П. Горбатенка [1], в основу діяльності
Управління державної етики США покладено: 

• надання інформації про фінансові справи
співробітників, а громадськості – про фінансові
справи президента, віце$президента США та
чиновників високого рангу (за законом діяль$
ність цих людей має бути гласною; особа, яка
вимагає розкриття фінансових справ вище$
названих чиновників, не повинна давати жодних
пояснень щодо цього, проте ця особа має
представити письмове прохання про надання їй
відповідної інформації; управління займається
питаннями надання фінансових відомостей
щодо чиновників нижчого рангу виконавчої
влади, якщо їхня робота пов'язана з контрак$
тами, адміністративними субсидіями, гранта$
ми, видачею ліцензій, перевірками або коли
вони мають вагомий фінансовий вплив на
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державні структури у зв'язку з виконуваною
роботою); 

• участь у процесі перевірки працівників, яких
призначає на посади президент США (дорадчий
офіс при Білому домі, установа, де працюва$
тиме особа, та Управління державної етики
попередньо перевіряють фінансовий стан справ
кандидата на посаду); 

• участь у законотворчій діяльності (управ$
ління уповноважене видавати постанови 
в багатьох сферах, уключаючи розгляд конф$
лікту інтересів, стандартів поведінки, надання
інформації про фінансові справи співробітників,
може видавати як офіційні, так і неофіційні
рішення, регулярно консультується з офіцій$
ними співробітниками з питань етики конкретної
установи з конкретної особової справи; кожна
структура в установі державної влади проводить
заняття з питань етики, щоб довести до праців$
ників етичні вимоги установи; управління з'ясо$
вує, чи узгоджуються плани таких занять для
співробітників у Вашингтоні й в усій країні, видає
навчальні матеріали з питань етики); 

• вимога коригування програм інших установ
з етичних питань, рекомендація щодо вжиття
заходів адміністративного впливу на конкретних
працівників; 

• представництво Міністерства юстиції в суді,
консультації з Міністерством юстиції з питань
судових справ, у яких порушуються питання, що
перебувають у юрисдикції управління.

Також у США існують законодавчі гарантії за$
хисту прав викривачів фактів неетичної поведінки
або корупції державних службовців. Створено
Бюро радника зі спеціальних питань. Головним
його завданням є захист прав працівників дер$
жавних установ, які публічно заявляють про
випадки обману, марнотратства та службових
зловживань. Згідно із законом Бюро радника зі
спеціальних питань отримало повноваження
розслідувати випадки порушень законодавства
державними службовцями [1]. 

Якщо розглянути французький досвід, то слід
вказати на те, що поряд із Міністерством дер$
жавної служби у Французькій Республіці існує 
й Міністерство державного управління та дер$
жавної реформи. 

Отже, керівництво французької держави
приділяє достатньо уваги і роботі з державними
службовцями,  і питанню вдосконалення самого
механізму державного управління, в якому
державні службовці є тільки складовим елемен$
том. Для цього створено дві різні державні
інституції. 

У свою чергу, перед Головдержслужбою
України ставиться таке завдання, як прове$
дення (за участю Державної податкової адмі$
ністрації України, Міністерства внутрішніх
справ України і Служби безпеки України) обов'$
язкової спеціальної перевірки відомостей, що
подають кандидати на зайняття посад держав$
них службовців. Призначення здійснює Прези$
дент України або Кабінет Міністрів України.
Разом з тим не менш важливими є проведення
функціонального обстеження центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, здійснен$
ня на його основі аналізу системи державного
управління та підготовка пропозицій щодо
підвищення її ефективності; організація та
координація заходів щодо проведення науко$
вих досліджень з питань державної служби. На
їх реалізацію спрямовується діяльність Голов$
держслужби з підготовки та внесення до Кабі$
нету Міністрів України пропозицій щодо підви$
щення ефективності діяльності обстежених
органів (підпункт 11$1 пункту 4) [4]; участь в уп$
ровадженні стратегічного планування у прак$
тику роботи органів державної влади, підготовці
пропозицій щодо стандартів і процедур плану$
вання (підпункт 11$4 пункту 4) [4]; участь у роз$
робленні переліків і критеріїв якості управ$
лінських послуг, аналіз ефективності їх надання
(підпункт 11$1 пункту 5) [4]. 

Як бачимо, з часом функції Головдержслужби
все більш концентруються навколо механізму
роботи державних органів, акцент з особи дер$
жавного службовця зміщується на забезпечення
адекватного середовища, яке дозволить йому
якнайкраще виконувати свої обов'язки і сприя$
тиме цьому шляхом оптимізації устрою дер$
жавно$управлінського механізму. 

Така ситуація потребує зміни поглядів на уп$
равління державною службою на регіональному
та місцевому рівнях, що здійснюється за допомо$
гою територіальних управлінь державної служби
в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. За
результатами аналізу діяльності місцевих органів
виконавчої влади, який проводиться спеціаліс$
тами Управління державної служби Головдерж$
служби України в м. Севастополі, можна ствер$
джувати, що на регіональному рівні значної
актуальності набули такі функції: 

• упровадження стратегічного планування 
у практику роботи органів державної влади і ви$
значення критеріїв якості управлінських послуг,
наданих населенню органами виконавчої влади; 

• проведення моніторингу здійснення цих
функцій зазначеними органами. 
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Важливою залишається участь у проведенні
функціональних обстежень. Якщо говорити про
взаємодію територіальних органів Головдерж$
служби з іншими органами виконавчої влади,
саме в розрізі виконання зазначених функцій
можливо розглядати подальші стосунки між
цими органами. На сучасному етапі обмін
досвідом між територіальними управліннями та
впровадження нових форм діяльності вже
приносить свої результати. Зокрема, в Севасто$
полі діє сформована за результатами впрова$
дження пілотного проекту Управління державної
служби Головдержслужби України у Дніпропет$
ровській області система інформування терито$
ріального органу Головдержслужби місцевими
органами виконавчої влади щодо наявності
вакансій. Така робота здійснюється за допомо$
гою форми Ш$4 «Штатний розпис», сформо$
ваної генератором звітів, отриманих засобами
локальної системи «Картка». Дані, зібрані від
органів влади міста, узагальнюються та розмі$
щуються на веб$сайті управління. Також ця ін$
формація використовується при підготовці та
проведенні ярмарків вакансій посад державних
службовців, що організовуються управлінням
двічі на рік спільно із Державним центром
зайнятості та Спілкою молодих державних служ$
бовців міста Севастополя. 

Перехід України до маркетингової моделі
державного управління пов'язаний із необхід$
ністю введення в роботу державного апарату
нових структурних механізмів внутрішнього
устрою органу державної влади [6]. Оскільки
концепція надання державою послуг наближає
роботу державного органу до роботи інших
суб'єктів на цьому ринку, варто провести аналіз
діяльності зазначених суб'єктів з метою впро$
вадження окремих елементів у його функції.
Серед інших змін, зокрема, потребує розгляду 
й можливість застосування матричної структури
органу, який надає послуги, з метою найкра$
щого використання його потенціалу. Ідеться про
те, що на сучасному етапі в Україні застосо$
вують здебільшого лінійні та функціональні
структури, а також різні форми їх поєднання. На
відміну від них, матрична структура базується 
на принципі проектної роботи стосовно кожної
конкретної проблеми з фіксованою кількістю
учасників проектної групи. Матрична структура
передбачає як наявність вертикальної підпоряд$
кованості, так і широкої можливості використо$
вувати необмежене коло спеціалістів для вико$
нання конкретних завдань. Це також сприятиме
запобіганню непотизму та корупції, оскільки

кожен з учасників застосовує свої здібності,
беручи участь у розробленні та реалізації того
чи іншого проекту, може бути його керівником 
і відповідальним за результати конкретної
роботи. Крім того, це дозволяє оптимально
підбирати працівників й оцінювати їхню роботу 
у звітному періоді за результатами участі 
в проведених проектах і реалізованих програ$
мах. Однак питання внутрішньої організації
діяльності та структури державного органу
перетинається із питанням стосовно визначен$
ня моделі державної служби, що впроваджена 
в державі. 

Аналізуючи українську модель державної
служби, можна стверджувати, що їй більш
властиві ознаки кар'єрної, ніж посадової моделі,
оскільки в Україні розвинута система професій$
ної підготовки державних службовців у спеціа$
лізованих вищих навчальних закладах; існує
система вислуги років та збільшення розміру
оплати праці: досвід, набутий у приватному сек$
торі, здебільшого не враховується при праце$
влаштуванні на державну службу; для заняття
більш високої посади, як правило, слід певний
час відпрацювати на нижчій саме в державному
органі. Також цій моделі властива жорстка
ієрархічність. 

За подібними ознаками сучасному україн$
ському державному органу властива кар'єрна
модель, яка в ідеалі передбачає систему «довіч$
ної праці» у державному секторі. Сьогодні це
ускладнюється відсутністю належного пакета
соціальних гарантій (недостатній рівень заробіт$
ної плати, відсутність поліпшення житлових умов
для більшості державних службовців, неналеж$
не медичне державне страхування тощо).
Оскільки сама модель державної служби прагне
до кар'єрної, внутрішня структура державного
органу не може відповідати посадовій, де
зв'язок із приватним сектором більш тісний 
і можливе запровадження цілком матричної мо$
делі для реалізації державних повноважень.

Висновки. Говорячи про функції територі$
альних управлінь Головдержслужби у процесі
реформування інституту державної служби,
варто звернути увагу на важливість поступового
впровадження організаційно$структурних змін 
у діяльність державних органів. Цього можна
досягнути й через реалізацію пілотних проектів
на місцях. Завданням територіальних управлінь,
поряд із функціями організаційно$кадрового
характеру, є участь в обстеженні органів влади
та проведення моніторингових досліджень 
з виконання своїх повноважень окремо взятим
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органом державної влади або місцевого само$
врядування. Розширити це можна через пошук
потенційних партнерів із громадського сектору,
спільне розроблення та впровадження в роботу
цього органу механізму реалізації одного$двох
основних його завдань. Очевидно, більше уваги
найближчим часом приділятиметься питанню
етики державних службовців. Також для
запобігання високій плинності кадрів слід якнай$
швидше вирішити питання щодо фінансування
заходів, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 2004 року № 182
«Про затвердження Порядку надання держав$
ним службовцям, які відповідно до законодав$
ства потребують поліпшення житлових умов,
безвідсоткового кредиту для житлового будів$
ництва або придбання квартир чи індивідуаль$
них житлових будинків», що безумовно, відкриє
як для Головдержслужби України, так і для її те$
риторіальних управлінь державної служби новий
сектор роботи. 

Отже, сучасна державна служба України за$
знає глибоких змін, що полягають у виборі
моделі для подальшого розвитку та в установ$
ленні додаткових нормативно$правових гаран$
тій, які б дозволили в майбутньому створити
інститут прозорої та відповідальної державної
служби, де праця на користь держави оцінюється
за досягнутими результатами, а внутрішній
устрій державного органу, організація його
структури всебічно сприяють ефективній та
результативній роботі, що забезпечується опти$

мально сформованою системою добору персо$
налу та просування на державній службі, а також
адекватною до потреб суспільства системою
оплати праці державних службовців.
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ПЕРШИЙ ЕТАП ПУБЛІЧНИХ ОБГОВОРЕНЬ 
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ТА ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ 
ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Відповідно до середньострокових пріоритетів
та першочергових кроків розвитку державної
служби 2007 року Головним управлінням дер$
жавної служби України визначені подальші дії
для вдосконалення системи законодавства про
державну службу в контексті розвитку адмініст$
ративного права.

Починаючи з вересня поточного року, Головне
управління державної служби України прово$
дить із громадськістю публічні обговорення пріо$
ритетних законопроектів:

– «Про доброчесну поведінку осіб, уповно$
важених на виконання функцій держави»;

– «Про заохочення та дисциплінарну відпові$
дальність державного службовця»;

– «Стратегія реформування системи підго$
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців та осіб місцевого само$
врядування».

Консультації з громадськістю розпочалися 
25 вересня цього року тематичною прес$конфе$
ренцією Начальника Головдержслужби України,
що відбулася в приміщенні Українського націона$
льного інформаційного агентства «Укрінформ».
Участь у прес$конференції взяли представники
провідних центральних засобів масової інформа$
ції: УНІАН, інформаційне агентство «РБК$Украї$
на», газета «Юридична практика», журнал «Мене$
джер по персоналу», телевізійний канал «Перший
Діловий», телеканал новин «24» та інші. 

На захід запросили представників регіональ$
них мас$медіа, зокрема Вінницької обласної
телерадіокомпанії та газети «Обухівські вісті»,
Житомирської обласної державної телерадіо$
компанії та газети «Житомирщина», Чернігів$
ської обласної державної телерадіокомпанії. 

Перший етап цих обговорень завершив$
ся 26 жовтня поточного року громадськими

На фото: прес�конференція На�
чальника Головного управління дер�
жавної служби України Тимофія Мот�
ренка у приміщенні Українського
національного інформаційного агент�
ства «Укрінформ» з нагоди започатку�
вання проведення публічної кампанії
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слуханнями на тему: «Врегулювання конфлікту
інтересів на державній службі – пріоритетний
напрям боротьби з корупцією». Під час обгово$
рень Головдержслужба України вперше публічно
наголосила на необхідності врегулювання кон$
флікту інтересів на державній службі. Це відо$
бражено і в рекомендаціях, які схвалено за
результатами громадських слухань.

Таким чином, Головному управлінню дер$
жавної служби України рекомендовано спільно 
з відповідними органами влади й легальними
групами інтересів розробити політико$правові
документи та нормативно$правові акти «Про
врегулювання конфлікту інтересів», а також дооп$
рацювати законопроекти «Про доброчесну пове$
дінку осіб, уповноважених на виконання функцій

На фото: громадські слухання 
в Українському домі на тему «Вре�
гулювання конфлікту інтересів на
державній службі – пріоритетний
напрям боротьби з корупцією» 

На фото: круглий стіл на тему
«Стратегія розвитку державної служ�
би: удосконалення законодавства,
системи професійного розвитку та
посилення відповідальності держав�
них службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування»



ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА  ІНФОРМУЄ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007 79

держави», «Про дисциплінарну відповідальність
державного службовця України» та винести їх на
розгляд уряду.

Обговорення поширилися на всю територію
України завдяки цілеспрямованій системній
роботі управлінь державної служби Головдерж$
служби в АР Крим, областях, мм. Києві та Сева$
стополі.

Під час проведення публічних консультацій
протягом першого етапу обиралися різні форми
обговорень. Зокрема, у Запорізькій, Одеській,
Донецькій, Чернівецькій, Полтавській областях
адресовано листи головам райдержадміністра$
цій, міським головам, керівникам територіаль$
них органів інших центральних органів влади
щодо проведення публічних консультацій. 

Управліннями державної служби АР Крим,
Рівненської, Чернівецької, Запорізької, Дніпро$
петровської областей надіслано листи до
обласних, місцевих засобів масової інформації 
з метою отримання інформаційної підтримки під
час проведення обговорень.

Територіальними управліннями з 2 до 26 жовт$
ня проведено 308 комунікативних заходів 
з опрацювання проектів. Кількість осіб, які взяли
участь у першому етапі, перевищує кількість
учасників в обговореннях проекту Закону Украї$
ни «Про державну службу» (нова редакція) 
у 2005 році – 12 600 осіб.

Управління державної служби Головдержслуж$
би України в Запорізькій області провело 69 захо$
дів, у Дніпропетровській області – 62, в яких
задіяно 6 100 та понад 4 800 осіб відповідно. 

Активно висвітлювала ці заходи центральна 
і місцева преса. Процес консультацій супрово$
джувався 227 інформаційними виходами на
телебаченні, радіо, в друкованих та інтернет$
виданнях. Крім того, проведено 17 прес$конфе$
ренцій та прес$брифінгів.

Результати першого етапу публічних
обговорень такі:

• проекти нормативно$правових актів підтри$
мали легальні групи інтересів, у зв'язку з чим
Головдержслужба України винесла їх на другий
етап, з урахуванням пропозицій та зауважень,
висловлених у ході попереднього етапу;

• Головдержслужба України вийшла на необ$
хідність розроблення законопроекту «Про
врегулювання конфлікту інтересів на державній
службі».

Упродовж листопада–грудня 2007 року три$
ватиме другий етап обговорень, присвячений
вищезазначеним законопроектам. При цьому
буде приділено додаткову увагу питанню вре$
гулювання конфлікту інтересів на державній
службі.

На фото: семінар начальників
територіальних управлінь державної
служби Головдержслужби України 
з питань електронного обліку дер�
жавних службовців за участю На�
чальника Головдержслужби України
Тимофія Мотренка в Дніпропетров�
ській області
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НОРМАТИВНОEПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

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

від 18 липня 2007 р. № 933 

Київ

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Приязна адміністрація» 

З метою поширення кращого досвіду роботи органів виконавчої влади з громадськістю Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Започаткувати з 2008 року проведення Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація». 
2. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Приязна адміністрація», що додається. 
3. Утворити Організаційний комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу «Приязна

адміністрація» у складі згідно з додатком. 
Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни до його складу. 
4. Головному управлінню державної служби в межах визначеного їй граничного обсягу видатків на

відповідні роки передбачати кошти для підготовки та проведення Всеукраїнського конкурсу «Приязна
адміністрація».

Прем'єрEміністр України                 В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 933

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Приязна адміністрація»

1. Учасниками Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація» (далі – конкурс) є центральні та
місцеві органи виконавчої влади. 

2. Для проведення конкурсу утворюється Організаційний комітет, який очолює Прем'єр$міністр
України.

3. Організаційний комітет: 
1) затверджує умови, установлює строки та етапи проведення конкурсу; 
2) оголошує проведення конкурсу і розміщує відповідну інформацію у Віснику державної служби

України, на офіційному веб$сайті Головдержслужби та у газеті «Урядовий кур'єр»; 
3) розробляє та затверджує анкету учасника конкурсу; 
4) підбиває підсумки конкурсу, визначає переможців та здійснює їх нагородження. 
4. Для участі в конкурсі орган виконавчої влади надсилає до 1 лютого Організаційному комітетові

анкету учасника конкурсу. 
5. Для перевірки наведених в анкеті відомостей Організаційний комітет утворює експертну групу,

яка подає йому інформацію про результати перевірки. 
Орган виконавчої влади сприяє роботі експертної групи. 
6. На офіційному веб$сайті Головдержслужби розміщуються анкети органів виконавчої влади, 

а також звернення до громадян з пропозицією оцінити роботу цих органів щодо якості послуг та
своєчасності їх надання. 
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7. Організаційний комітет визначає переможців конкурсу з урахуванням результатів перевірки,
проведеної експертною групою, та оцінки громадянами роботи органів виконавчої влади щодо якості
послуг та своєчасності їх надання. 

Рішення Організаційного комітету приймається простою більшістю голосів. 
8. Організаційний комітет оголошує результати конкурсу до 23 червня – Дня державної служби

України. 
9. Переможці конкурсу нагороджуються дипломом і пам'ятним знаком «Переможець

Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація». 
Учасники конкурсу, які зайняли друге та третє місця, нагороджуються почесними грамотами. 
10. Інформація про результати проведення конкурсу публікується у Віснику державної служби

України, на офіційному веб$сайті Головдержслужби та у газеті «Урядовий кур'єр». 
11. Організаційне та матеріально$технічне забезпечення підготовки та проведення конкурсу

здійснює Головдержслужба. 

ДОДАТОК
до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. №  933 

СКЛАД
Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Приязна адміністрація»

ЯНУКОВИЧ Прем'єр$міністр України, голова Організаційного комітету
Віктор Федорович 

РИБАК Віце$прем'єр$міністр України, перший заступник голови 
Володимир Васильович Організаційного комітету 

ТАБАЧНИК Віце$прем'єр$міністр України, заступник голови Організаційного
Дмитро Володимирович комітету  

ТОЛСТОУХОВ Міністр Кабінету Міністрів України, заступник голови 
Анатолій Володимирович Організаційного комітету 

МОТРЕНКО Начальник Головдержслужби, заступник голови
Тимофій Валентинович Організаційного комітету 

БЕРАДЗЕ заступник Міністра Кабінету Міністрів України 
Георгій Риносійович 

БОГУЦЬКИЙ Міністр культури і туризму 
Юрій Петрович 

БОНДАР заступник Глави Секретаріату Президента України (за згодою)

Віктор Васильович 

ЖЕБРОВСЬКИЙ перший заступник Міністра освіти і науки 
Борис Михайлович 

КАЛИТА президент Української асоціації якості (за згодою) 
Петро Якович 

ЛАВРИНОВИЧ Міністр юстиції 
Олександр Володимирович 

НАНІВСЬКА президент Національної академії державного управління 

Віра Теодорівна при Президентові України (за згодою) 



НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

82 ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 3/2007

ПАПІЄВ Міністр праці та соціальної політики 
Михайло Миколайович 

ПОПОВ Міністр з питань житлово$комунального господарства 
Олександр Павлович 

ПРУТНІК Голова Держкомтелерадіо 
Едуард Анатолійович 

РИБАК заступник Міністра фінансів 
Сергій Олександрович 

ЮРКІН голова Федерації професійних спілок України (за згодою) 
Олександр Валентинович 

ЯЦУБА Міністр регіонального розвитку та будівництва
Володимир Григорович 

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

від 18 липня 2007 р. №  945 

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування 
стосовно державних службовців 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №  950 (Офіційний вісник
України, 2000 р., №  24, ст. 1004), зміни, що додаються.  

Прем'єрEміністр України                 В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. №  945 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення службового розслідування 

стосовно державних службовців 

1. У пункті 8: 
доповнити абзац другий після слів «службове розслідування» словами «, результати щорічної

оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків, види заохочення
та дисциплінарного стягнення, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань)»; 
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доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту: 
«обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі необхідності

винних осіб до відповідальності згідно із законодавством. 
У разі прийняття рішення щодо притягнення державного службовця до відповідальності комісія

пропонує вид дисциплінарного стягнення – попередження про неповну службову відповідність,
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, догана,
звільнення. 

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення члени комісії повинні враховувати ступінь
тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і
попередню роботу працівника. 

У разі виявлення ознак корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, комісія
вносить пропозицію щодо надіслання акта службового розслідування до правоохоронних органів.». 

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим. 
2. У пункті 9: 
доповнити абзац другий після слів «проводилося розслідування» словами «, та керівник органу, 

в якому він працює»; 
доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 
«Під час ознайомлення з актом зазначені особи можуть висловити свої зауваження, які додаються

до акта.». 
3. Доповнити пункт 10 після абзацу другого новим абзацом такого змісту: 
«У разі коли службове розслідування проводилося стосовно державного службовця, призначення

(або погодження призначення) якого здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів
України, керівник державного органу, у якому працює державний службовець (або посадова особа,
яка спрямовує і координує діяльність цього органу), вносить пропозиції разом з проектом
відповідного акта щодо притягнення державного службовця до відповідальності.». 

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим. 

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

від 20 червня 2007 р. №  852  

Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Типового положення 
про кадрову службу органу виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну до пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. №  912 (ЗП України, 1996 р., 
№  16, ст. 434; Офіційний вісник України, 1998 р., №  52, ст. 1955; 2001 р., №  31, ст. 1401; 2003 р., №  35, 
ст. 1902; 2005 р., №  20, ст. 1080, №  28, ст. 1627), виклавши підпункт 23$3 в такій редакції: 

«23$3) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку
електронних особових справ державних службовців першої – сьомої категорії, використання його
даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання
відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання
до Головдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації у встановленому
Головдержслужбою порядку.». 

Прем'єрEміністр України                 В. ЯНУКОВИЧ
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АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 18 липня 2007 р. № 197 

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 серпня 2007 р. за №  887/14154

Про затвердження Порядку розгляду питань щодо погодження призначення 
на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних 

та місцевих органів виконавчої влади 

Відповідно до Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом
Президента України від 02.10.99 №  1272 (зі змінами), Типового положення про кадрову службу органу
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 №  912 (зі
змінами), та Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад
керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торговельно$економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, керівників
самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 №  880, н а к а з у ю: 

1. Затвердити Порядок розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення 
з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.),
управлінню організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю (Грек В. В.)
протягом п'яти календарних днів після державної реєстрації забезпечити розсилку цього наказу
центральним та місцевим органам виконавчої влади. 

3. Управлінню організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю 
(Грек В. В.) ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдерж$
служби України і керівників структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби та
забезпечити розміщення наказу на веб$сайті Головдержслужби України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Начальник Головдержслужби                 Т. МОТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління 

державної служби України
від 18 липня 2007 р. №  197 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 серпня 2007 р. за №  887/14154 

ПОРЯДОК
розгляду питань щодо погодження призначення на посади 

та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних 
та місцевих органів виконавчої влади 

Цей Порядок розроблено з метою створення організаційних засад забезпечення реалізації державної
політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті центральних та місцевих органів
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виконавчої влади та запровадження ефективного моніторингу вакансій керівників кадрових служб цих
органів. 

1. Питання щодо погодження призначення на посаду або звільнення з посади керівника кадрової служби
порушується керівником органу виконавчої влади за наявності вакансії або обґрунтованих підстав для
звільнення з посади. 

2. Керівник органу виконавчої влади звертається до Головдержслужби з поданням щодо
погодження призначення на посаду керівника кадрової служби протягом місяця з моменту наявності
вакансії. 

3. У поданні щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові, посада, на яку рекомендується, рівень фахової і професійного
підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові та моральні якості
претендента. 

4. До подання щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби додаються
згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №  731, копії: 

1) заяви претендента на зайняття посади; 
2) особової картки (форма П$2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 санти$

метрів; 
3) біографічної довідки, засвідченої кадровою службою; 
4) документів про освіту, науковий ступінь, учене звання, підвищення кваліфікації, засвідчені 

в установленому законодавством порядку або кадровою службою; 
5) довідки про попередження стосовно встановлених законодавством обмежень для державних

службовців, підписаної претендентом на посаду; 
6) структури апарату центрального органу виконавчої влади, засвідченої кадровою службою. 
5. У поданні щодо погодження звільнення з посади керівника кадрової служби обґрунтовуються

підстави припинення трудового договору. 
До зазначеного подання додаються копії заяви про звільнення, акта службового розслідування,

медичної довідки або інших документів, що стосуються підстав звільнення. 
6. Подання щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової

служби розглядається Головдержслужбою, яка протягом семи календарних днів після його
надходження надсилає відповідний висновок: 

стосовно керівника кадрової служби центрального органу виконавчої влади – Кабінетові Міністрів
України і відповідному центральному органу виконавчої влади; 

стосовно керівника кадрової служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій – відповідно Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям. 

У разі потреби додаткового вивчення ділових та моральних якостей претендента на посаду
керівника кадрової служби органу виконавчої влади строк розгляду подання становить 15 календарних
днів після його надходження. 

7. Якщо надіслані документи оформлено з порушенням установлених вимог, весь комплект
повертається відповідному органу на доопрацювання протягом трьох календарних днів після
надходження подання до Головдержслужби. 

8. У разі відхилення пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника кадрової служби
подаються документи на нового претендента відповідно до пункту 2 цього Порядку. 

9. Копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду або звільнення з посади керівника
кадрової служби надсилається до Головдержслужби протягом п'яти календарних днів після його
видання. 

Директор департаменту
персоналу державних органів
та місцевого самоврядування В. САЄНКО
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РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ 
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Які особливості прийняття на службу осіб за строковим договором (контрактом) на час від"
сутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування?

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на час від$
сутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для
виконання їхніх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором
(контрактом). Отже, у разі потреби виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довго$
термінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо) на час її відсутності може бути
прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу). Особи, прийняті на роботу в органи
місцевого самоврядування на умовах контракту, не складають присяги, їм не встановлюється ранг, 
а період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування
чи державної служби. 

Який порядок звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб органів
місцевого самоврядування?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», пере$
вибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування 
не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів,
за винятком працівників патронатної служби.

Звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування має
здійснюватися лише згідно з чинним законодавством України. Крім загальних підстав, передбачених
Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на
підставі й у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими
законами України, а також статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого само$
врядування».

При звільненні працівника у трудовій книжці робиться запис, у якому зазначається порядковий
номер запису, дата та підстава звільнення (розпорядження голови ради, його дата і номер) з поси$
ланням на пункт і статтю відповідного закону.

Посадові особи патронатної служби (помічники, радники) можуть бути звільнені в разі зміни голови
районної, районної в місті, обласної ради, Київського міського голови, голови Севастопольської
міської ради, міських голів міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення.
Про наступне вивільнення посадових осіб патронатної служби можна не попереджати, але їм
надаються пільги й компенсації, передбачені КЗпП України. У їхній трудовій книжці робиться запис із
посиланням на пункт 1 статті 40 КЗпП України.

У разі ліквідації районної в місті ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» і неможливості працевлаштування посадових осіб, які працювали в раді та її виконавчих
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органах на постійній основі, їхнє звільнення здійснюється з дотриманням вимог законодавства про
працю України. У трудовій книжці посадових осіб робиться запис: «Звільнений у зв'язку з ліквідацією
ради та її виконавчих органів, пункт 1 статті 40 КЗпП України».

У які строки застосовуються до посадових осіб місцевого самоврядування дисциплінарні
стягнення та заходи дисциплінарного впливу? 

Норми чинного трудового законодавства поширюються на посадових осіб місцевого самовряду$
вання в частині, що не суперечить статті 19 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування». Порядок застосування дисциплінарних стягнень у цьому законі не визначений, тому
дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу, відповідно до статей 147–149 Кодексу
законів про працю України, необхідно застосовувати в місячний строк із дня виявлення проступку, але
не пізніше шести місяців із дня його вчинення.

У яких випадках можна присвоїти ранг державного службовця? 

Ранги державним службовцям присвоюються (згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну
службу» та Положенням про ранги державних службовців, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658) у таких випадках:

1) одночасно з прийняттям на державну службу або призначенням на вищу посаду;
2) після відпрацювання двох років на займаній посаді (присвоюється черговий ранг у межах від$

повідної категорії посад);
3) достроково за виконання особливо відповідальних завдань (присвоюється черговий ранг 

у межах відповідної категорії посад);
4) у разі призначення на посаду вищої категорії (присвоюється ранг у межах категорії посад, яку

зайняв державний службовець);
5) при звільненні з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію (за сумлінну працю державному

службовцю може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має
найвищий ранг у цій категорії).

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОХОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

На підставі чого здійснюється перерахунок пенсій працюючим державним службовцям,
пенсія яким призначена з дня набрання чинності Законом України «Про державну службу»?

Порядок обрахунку пенсій працюючим державним службовцям та інші пов'язані із цим норми
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року № 865 «Про деякі питання
вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» з подальшими змінами 
й доповненнями.
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Згідно з даною постановою, розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфіка$
ційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчис$
лення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», визначається за вибором того, хто
звернувся за пенсією: за останні 24 календарних місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії,
підряд перед зверненням за пенсією або за будь$які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.

Перерахунок пенсії в разі підвищення заробітної плати державним службовцям здійснюється:
1) пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої

призначено пенсію, – на підставі поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент
перерахунку;

2) іншим пенсіонерам – на підставі документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум
заробітної плати, яку одержує працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої
призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок.

При цьому:

• посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років ураховуються в розмірах, установлених
Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та
рангом на момент призначення (перерахунку) пенсії;

• надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання «заслужений», за
роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплата за науковий
ступінь кандидата або доктора наук ураховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів
України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

• премія та інші надбавки враховуються в середніх розмірах стосовно визначених законодавством
таких виплат у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, на момент виникнення
права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені на час призначення (перерахунку) пенсії,
або за бажанням особи в один з періодів: останні 24 чи будь$які 60 календарних місяців підряд такої
роботи.

Перерахунок пенсії провадиться з місяця підвищення розміру заробітної плати працюючого дер$
жавного службовця на підставі поданої ним заяви та довідок, виданих державним органом за останнім
місцем роботи. У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який є правонаступником, 
а в разі його відсутності або перейменування (відсутності) посад довідка видається в порядку,
встановленому Міністерством праці та соціальної політики України за погодженням з Головним
управлінням державної служби України.

У всіх випадках призначення (перерахунку) пенсій заробіток для обчислення пенсії не може переви$
щувати сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування, на момент призначення (перерахунку) пенсій.

Водночас пунктом 7 даної постанови визначено, що Мінпраці України повинно надавати
роз'яснення щодо її застосування, оскільки відповідно до Положення про Міністерство праці та
соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 2 листопада 2006 року
№ 1543, дане міністерство здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства щодо
призначення (перерахунку) і виплати пенсій.

Чи мають право на отримання пенсії державного службовця особи, які вийшли на пенсію до
набрання чинності Законом України «Про державну службу»?

У статті 37 Закону України «Про державну службу» встановлена категорія осіб, яким може бути
призначена пенсія державного службовця, зокрема особам, які досягли встановленого
законодавством пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу для чоловіків – не менш як
25 років, для жінок – не менш як 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менше ніж 10 років,
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та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особам,
які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних
службовців, – незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Особи, які досягли граничного віку і вийшли на пенсію до введення в дію Закону України «Про
державну службу», мають право на пенсійне забезпечення згідно із цим законом за умови, якщо
станом на 1 січня 1994 року вони перебували у трудових відносинах з державним органом на посадах,
що в установленому порядку віднесені до категорій посад державних службовців.

Таким чином, Законом України «Про державну службу» визначено вичерпне коло суб'єктів, які мають
право на призначення пенсії державного службовця. Разом з тим сфера дії цього закону не розпов$
сюджується на осіб, які працювали в державних органах колишнього СРСР та союзних республік 
і вийшли на пенсію до введення в дію зазначеного закону (станом на 1 січня 1994 року не перебували
на посаді державного службовця).

Згідно зі статтею 58 Конституції України, закони та інші нормативно$правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Ураховуючи викладене, правових підстав для призначення пенсії державного службовця особам, які
вийшли на пенсію до введення в дію Закону України «Про державну службу», відповідно до
законодавства про державну службу, на жаль, не вбачається.

Чи зараховується робота за цивільно"правовим договором до стажу державної служби?

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України, трудовий договір – це угода між праців$
ником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену даною угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповно$
важений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату 
й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором й угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов'язки 
й відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації
праці працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть установлюватися
угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Як зазначається в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 26 грудня 2003 року 
№ 06/1$4/200 (щодо застосування трудових договорів та договорів підряду), за трудовим договором
працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної
роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові
гарантується заробітна плата, установлені трудовим законодавством права, пільги, компенсації тощо.

Згідно з указаним листом, цивільно$правовий договір – це угода між громадянином і організацією
(підприємством тощо) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір
доручення тощо). Предметом такої угоди є отримання певного результату праці. Проте за цим видом
договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство, а отже, робота
за таким договором не вважається працевлаштуванням.

Законом України «Про державну службу» не передбачено контрактної форми прийняття на посади
державних службовців, тому дія цього закону на осіб, прийнятих на умовах контракту на роботу до
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не поширюється. Особи, прийняті на
роботу за цивільно$правовими договорами, не обіймають посад в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування і не приймають присяги державного службовця, їм не присвоюється ранг
державного службовця, а отже, і не зараховується робота за цивільно$правовим догово$
ром до стажу державної служби.
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Чи можна встановлювати неповний робочий день державним службовцям?

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державну службу», державні службовці користуються
правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією й законами України. 
У статті 20 цього закону сказано, що тривалість робочого часу державних службовців установлюється
відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених цим
законом.

Статтею 56 Кодексу законів про працю України визначено можливість (за угодою між працівником 
і власником або уповноваженим ним органом) установлення (як під час прийняття на роботу, так і зго$
дом) неповного робочого дня або неповного робочого тижня. На прохання вагітної жінки, або жінки,
яка має дитину віком до 14 років чи дитину$інваліда (у тому числі таку, яка знаходиться під її
опікуванням), або особи, яка здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного
висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний установлювати їй неповний робочий
день або неповний робочий тиждень.

Ураховуючи викладене, державному службовцю може бути встановлено неповний робочий день
або тиждень. Оплата праці в таких випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або за$
лежно від виробітку. До того ж пунктом 11 Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658, передбачено,
що державному службовцеві, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг
здійснюється пропорційно відпрацьованому часу. При цьому, згідно з КЗпП України, робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою будь$яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Якими нормативно"правовими актами регулюються питання організації професійного
навчання державних службовців?

Питання професійної підготовки державних службовців визначені такими постановами Кабінету
Міністрів України:

1) від 8 лютого 1997 року № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідго$
товки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій»;

2) від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управ$
ління Збройних Сил»;

3) від 14 квітня 2004 року № 468 «Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та
працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові
України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії»;

4) від 8 червня 2004 року № 746 «Про затвердження Програми розвитку державної служби 
на 2005–2010 роки»;

5) від 26 травня 2005 року № 402 «Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчан$
ня за освітньо$професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” 
в освітній галузі “Державне управління” та працевлаштування випускників».
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Які навчальні заклади здійснюють професійне навчання державних службовців?

На теперішній час підготовку магістрів у освітній галузі «Державне управління» здійснюють:
1) Національна академія державного управління при Президентові України, яка є головним вищим

навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців України – для зайняття в подальшому посад І–ІV категорій;

2) чотири регіональних інститути Національної академії державного управління при Президентові
України – у Дніпропетровську, Львові, Одесі й Харкові – для зайняття в подальшому посад І–ІV категорій;

3) одинадцять вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, що випускають магістрів за спеці$
альністю «Державна служба» – для зайняття в подальшому посад V–VІІ категорій; серед них:

• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
• Дніпропетровський національний університет,
• Донецький національний технічний університет,
• Івано$Франківський національний технічний університет нафти і газу,
• Одеська національна юридична академія,
• Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
• Тернопільський державний економічний університет,
• Харківський національний економічний університет,
• Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили,
• Чернігівський державний технологічний університет,
• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Підготовку фахівців для державної служби окрім названих вище навчальних закладів також

здійснюють:
1) двадцять сім центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;
2) п'ятдесят вісім галузевих навчальних закладів післядипломної освіти.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО,
ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Яку участь Головдержслужба України бере в процесі європейської інтеграції?

З метою визначення шляхів удосконалення державної служби в Україні відповідно до загальних
засад її функціонування в державах Європейського Союзу Головдержслужбою України розроблено
Концепцію адаптації інституту державної служби України до стандартів Європейського Союзу, яку
затверджено Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 278. Дана концепція спрямована
на подальше вдосконалення інституту державної служби в Україні в рамках адаптації його до
стандартів Європейського Союзу, що, зрештою, сприятиме більш повній реалізації конституційних
прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню їм у належному обсязі якісних держав$
них послуг.

Відповідно до зазначеного указу Головдержслужбою також розроблено Програму розвитку
державної служби на 2005–2010 роки, що ухвалена постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня
2004 року № 746. Програмою визначено комплекс заходів щодо забезпечення ефективної діяльності
органів державної влади, інших державних органів, спрямованої на досягнення європейських
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стандартів рівня життя громадян України. З метою актуалізації даної програми Головдержслужбою
України 2007 року ініційовано внесення змін, які повинні відобразити останні перетворення у сфері
державної служби. Станом на червень 2007 року зміни до програми погоджені з більшістю заці$
кавлених міністерств та відомств.

З огляду на нові адміністративно$політичні реалії у сфері державного управління 20 лютого 
2006 року прийнято Указ Президента України № 140 «Про Концепцію розвитку законодавства про
державну службу в Україні» як подальший крок реалізації Концепції адаптації інституту державної
служби України до стандартів Європейського Союзу.

На сьогодні головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до ЄС є План
дій Україна – ЄС. Згідно з його завданням забезпечити ефективність боротьби з корупцією Головне
управління державної служби України, приділяючи основну увагу прозорості та підзвітності органів
державного управління, спрямовує зусилля на реформування інституту державної служби на основі
європейських стандартів.

З метою забезпечення виконання Плану дій Україна – ЄС Головдержслужба протягом 2007 року
(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 238$р «Про затвер$
дження заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна – ЄС») має здійснити:

• супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про державну
службу» (нова редакція);

• вжиття заходів щодо розвитку мережі груп з аналізу політики в центральних органах виконавчої
влади;

• підготовку та реалізацію проектів у рамках програми Twinning;
• запровадження інструменту інституційного розвитку TAIEX у центральних органах виконавчої влади.

Який нормативно"правовий документ визначає державну політику щодо підготовки, пере"
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтег"
рації України на 2004–2007 роки? 

Указом Президента України від 13 грудня 2003 року № 1433 «Про державні програми з питань євро$
пейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2007 роки» затверджено Державну програму
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євро$
атлантичної інтеграції України на 2004–2007 роки. 

Прийняття цієї програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної системи
підготовки висококваліфікованих управлінців, удосконалення професійної підготовки фахівців з метою
формування кадрового потенціалу для забезпечення реалізації державної політики у сфері європей$
ської та євроатлантичної інтеграції, створення передумов для набуття Україною членства 
в Європейському Союзі (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Метою програми є забезпечення потреб органів державної влади та органів місцевого самовряду$
вання у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно й відповідально на
державному, регіональному та місцевому рівнях виконувати завдання щодо реалізації стратегії
інтеграції України до ЄС та НАТО.

Основними завданнями програми є:

• визначення рівня кадрового забезпечення органів державної влади, органів місцевого
самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

• визначення мережі навчальних закладів, структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підви$
щення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

• створення ефективного механізму функціонування системи кадрового забезпечення органів дер$
жавної влади, органів місцевого самоврядування, які здійснюють державну політику в сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Виконання програми сприяє ефективній реалізації державної політики у сфері європейської та євро$
атлантичної інтеграції впродовж 2004–2007 років. Кабінет Міністрів України щорічно затверджує план
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заходів на відповідний період щодо виконання завдань, передбачених програмою. Зокрема на 2007 рік
план затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 року № 634$р.

У зв'язку із закінченням 2007 року терміну чинності цієї програми Кабінетом Міністрів України
доручено Міністерству освіти і науки України спільно із зацікавленими органами виконавчої влади
розробити Державну програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008–2011 роки. У травні 2007 року Головдерж$
службою України надані відповідні пропозиції Міністерству освіти та науки України стосовно концепції
розроблення Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008–2011 роки.

Чи потребують погодження з Головдержслужбою закордонні відрядження державних служ"
бовців з метою навчання?

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення порядку
здійснення закордонних відряджень» передбачено, що рішення про службове відрядження за кордон
державних службовців, зокрема з метою навчання, приймається керівником органу. Відповідальність
за прийняття рішень покладається на керівника органу. Проте, згідно із цією постановою, центральні
та місцеві органи виконавчої влади один раз на півроку мають звітувати перед Головдержслужбою про
результати навчання державних службовців за кордоном.

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Коли й за яких умов проводиться обов'язкова перевірка відомостей, наданих кандидатами 
на посади державних службовців?

Відповідно до Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають
кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від
19 листопада 2001 року № 1098, зазначена перевірка здійснюється стосовно інформації, що подають
кандидати на зайняття посад державних службовців за призначенням Президента України чи Кабінету
Міністрів України або за їхнім погодженням. 

Перевірка відбувається за дорученням глави Секретаріату Президента України або міністра
Кабінету Міністрів України в разі письмової згоди кандидата. Якщо такої згоди немає, перевірка не
проводиться й питання про призначення не розглядається.

Чи є підставою для звільнення або відмови у призначенні на посаду державного службовця
притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України
«Про боротьбу з корупцією» без заборони займати посади в державних органах та їх апараті?

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 30 Закону України «Про державну службу», крім загальних
підстав, зазначених у Кодексі законів про працю України, державна служба припиняється в разі
недотримання пов'язаних з її проходженням вимог, передбачених статтею 16 цього закону, зокрема
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вчинення дій, указаних у статтях 1 і 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Виходячи 
з наведеного, притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності за порушення
вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією», у тому числі й за статтею 8 указаного закону, 
є підставою для припинення державної служби.

Чи може керівник органу виконавчої влади відмовити особі, яка закінчила Національну ака"
демію державного управління при Президентові України за направленням цього органу, в при"
значенні на посаду, вищу або рівнозначну тій, що вона обіймала до навчання?

Відповідно до пункту 1 Положення про працевлаштування випускників Національної академії дер$
жавного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 року № 468, органи, установи, організації, з якими було укладено договори$
направлення до академії, повинні надавати її випускникам посади не нижче IV категорії або, як виня$
ток, не нижче тих, які вони займали до вступу в академію, рівноцінних за оплатою праці та характером
діяльності. Зазначені органи, установи, організації також забезпечують випускникам академії
реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного
відбору або стажування. Відповідальність за прийняття випускників академії на вказані в договорах$
направленнях посади покладається на керівника органу, установи, організації, який щороку звітує
перед Держкомстатом.

Крім того, згідно з пунктом 2 вказаного положення, зобов'язання щодо працевлаштування
випускників академії зберігається також у разі скорочення штату і зміни структури органу, установи,
організації. Зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови у працевлашту$
ванні випускників академії.

Ураховуючи викладене, випускник академії, якого орган виконавчої влади направляв на навчання,
має право зайняти посаду, на яку його зараховано до кадрового резерву, або рівноцінну за оплатою,
категорією, характером діяльності тій, яку він посідав до вступу на навчання.

ПОРЯДОК ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
У МЕЖАХ СИСТЕМИ «КАРТКА»

Чи зобов'язані органи державної влади вести систему «Картка»?

Як зазначено в підпункті 4 пункту 2 Порядку інформування центральними і місцевими органами
виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та
осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади, затвердженого наказом Головдержслужби
України від 12 грудня 1996 року № 43, зареєстрованим Мін'юстом 20 грудня 1996 року за № 734/1750,
інформація щодо посад державних службовців I–III категорій подається на паперових носіях та 
в електронному вигляді, щодо посад IV–VII категорій – у електронному вигляді, сформованому засо$
бами підсистеми обліку державних службовців (система «Картка») єдиної державної комп'ютерної
системи «Кадри» відповідно до отриманої в Головдержслужбі України версії програмного
забезпечення. Якщо облік службовців у державному органі ведеться за допомогою автоматизованої
системи, іншої від системи «Картка», дані про них подаються до Головдержслужби України чи її
територіальних органів в електронному вигляді у форматі, опис якого надається Головдержслужбою
України.
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Таким чином, обов'язковою вимогою є лише дотримання формату системи «Картка» при поданні ін$
формації до Головдержслужби України та її територіальних органів. Опис зазначеного формату можна
отримати за запитом як у Головдержслужбі України, так і в її територіальних органах.

Чи має право державний орган передавати інформацію про державних службовців до
Головдержслужби України та її управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі в межах системи «Картка», якщо на їх особових справах установлено
гриф обмеження доступу «для службового користування»?

Головдержслужба України веде комп'ютерний облік даних про державних службовців І–ІІІ категорій,
а її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – IV–VII кате$
горій. При цьому до комп'ютерної системи заносяться не всі дані особової справи. Зазначений облік
ведеться в розрізі особової картки (форма П$2ДС), за винятком автобіографії, відомостей про від$
пустки, військового обліку. Про те, що особова картка за формою П$2ДС є тільки частиною особової
справи, зазначено в Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої
влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 (абзац 2
розділу «Формування особової справи»). Крім того, відомості в обсязі особової картки П$2ДС, які
збираються Головдержслужбою України, безпосередньо не підпадають під критерії конфіденційної
інформації, зазначені в додатку 13 до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання доку$
ментів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію,
що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 ро$
ку № 1893.

Якщо експертна комісія відповідного державного органу вважає, що з особової картки (форма 
П$2ДС без автобіографії, відомостей про відпустки, військовий облік), вилученої з особової справи
державного службовця, гриф обмеження доступу «для службового користування» зняти не можна,
відомості передають відповідно до існуючого в Україні порядку передачі інформації з обмеженим
доступом від одних органів виконавчої влади до інших технічно захищеними засобами зв'язку. 

У якому випадку Головдержслужба зобов'язана надавати інформацію в обсязі системи
«Картка» (у цілому чи в певній її частині) іншим державним органам за їх запитом?

Головдержслужба зобов'язана надавати інформацію із системи «Картка» в цілому чи в певній її час$
тині іншим державним органам, якщо такі повноваження надані цим державним органам нормативно$
правовими актами України. Наприклад, пунктом 17 статті 11 Закону України від 20 грудня 1990 року 
№ 565$ХІІ «Про міліцію» передбачено право міліції безперешкодно та безплатно на письмовий запит
одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності відомості, однак
лише необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Інший приклад: Голов$
держслужба зобов'язана надавати доступ до автоматизованої системи «Картка» спеціальним підроз$
ділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та їх співробітникам при
здійсненні ними заходів боротьби з організованою злочинністю згідно з пунктом «г» статті 12 Закону
України від 30 червня 1993 року № 3341$XII «Про організаційно$правові основи боротьби з органі$
зованою злочинністю» та в порядку, визначеному чинним законодавством України.
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Корупція в Україні – проблема, яка потребує невідкладного вирішення. Постала
загроза безпеці особистості, суспільства і держави в цілому. Тому створення дієвої
системи запобігання корупції, розроблення комплексних заходів для протидії цьому
явищу, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків є одним із пріо$
ритетів держави. 

За період незалежності України утворилися серйозні перепони на шляху розвитку
ринкової економіки, що спричинили зниження довіри суспільства до державної
влади, розчарування в демократичних перетвореннях і падіння авторитету нашої
країни на міжнародній арені.  

У Плані дій Україна – Європейський Союз, схваленому 12 лютого 2005 року
Кабінетом Міністрів України та 21 лютого 2005 року Радою з питань співробітництва
між Україною та Європейським Союзом, враховуючи важливість проблеми,
передбачено спеціальний пункт українських зобов'язань адаптації до європейських
стандартів «Забезпечення ефективності боротьби з корупцією». 

Серед останніх головних нормативних документів щодо викорінення цього
ганебного явища видано Указ Президента України вiд 11 вересня 2006 року 
№ 742/2006 «Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до добро$
чесності"» та прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня
2007 року № 657$р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції по$
долання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року».

Це викликало необхідність започаткувати рубрику «Протидіємо корупції», яка, на
нашу думку, дасть змогу запровадити громадський моніторинг стану поширення
корупційних діянь у політичній, економічній і соціальній сферах як на загально$
державному, так і місцевому рівнях.  

Запрошуємо взяти активну участь 
у наповненні зазначеної рубрики науковими

статтями, новинами, дотичною інформацією тощо.

У наступних виданнях «Вісника державної служби України» 
в рубриці «Протидіємо корупції» плануємо розповісти про:

• історію створення проекту Закону України «Про добро$
чесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій
держави»;

• заходи протидії корупції та здійснення контролю за додер$
жанням державними службовцями антикорупційного законо$
давства; 

• досвід запровадження Головдержслужбою системи управ$
ління якістю та його поширення в органах виконавчої влади. 

Шановні читачі! 


