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УДК 35.088.6 (477)

Збірник, підготовлений з нагоди проведення щорічних Рішельєвських
академічних читань на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання,
перспективи», містить доповіді та презентації, присвячені обговоренню актуальних
питань і практик реформування та оновлення системи професійної підготовки та
розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в
країнах-членах ЄС та країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» відповідно до
сучасних вимог державного управління та державної служби.

Редакційна колегія:
К. О. Ващенко, голова Національного агентства України з питань державної
служби;
М. М. Іжа, директор Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України;
М. В. Канавець, директор Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу;
Ю. Ю. Лихач, перший заступник директора Центру адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу;
К. В. Петрусь, головний консультант відділу управління ресурсами, діяльністю та
розвитком Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського
Союзу.
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ПЕРЕДМОВА
Ми високо цінуємо той рівень
співпраці між країнами, який наразі
існує в рамках ініціативи ЄС «Східне
партнерство», оскільки це дозволяє
визначити перелік тих пріоритетних
завдань, які зможуть наблизити
стандарти
наших
країн
до
стандартів Європейського Союзу.
Наші країни різняться за
особливостями, однак мають багато
спільних ознак, які нам лишилися в
спадок від радянського минулого.
Побудова ефективної держави,
яка б відповідала європейським
стандартам,
неможлива
без
побудови прозорого та зрозумілого
Голова НАДС
державного управління, а також
К.О.Ващенко
професійної, результативної та
політично нейтральної державної
служби. Рішельєвські академічні
читання, на нашу думку, стала
своєрідною панеллю для обміну
досвідом між нашими країнами.
Зокрема, протягом цьогорічних ІХ Рішельєвських академічних читань
та в рамках роботи у секціях учасники мали можливість:
- розглянути проект Концепції реформування системи професійного
навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад і виробити практичні рекомендації щодо
удосконалення правових та організаційних засад цієї системи;
- представити кращі практики та ключові тенденції щодо створення,
удосконалення та забезпечення функціонування системи професійної
підготовки та розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування у країнах Східного партнерства та ЄС;
- обговорити актуальні питання підготовки магістрів за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування»;
- розробити практичні рекомендації щодо запровадження
громадянської освіти в систему професійного навчання державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та оновлення
професійних навчальних програм.
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Традиции и инновации в организации системы тренингов и повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих
Анализ экономических и социальных показателей различных стран
демонстрирует,

что

решающим

фактором

развития

любого

государства

наглядно
является

эффективное государственное управление, которое, в свою очередь, зависит от уровня
подготовки государственных и муниципальных служащих. В этом вопросе очень важно
сочетать традиции и инновации в образовании государственных служащих. Система
переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в Азербайджане
имеет почти вековую историю. Созданная по инициативе, в соответствии с распоряжением
Общенационального Лидера Гейдара Алиева Академия Государственного Управления при
Президенте Азербайджанской Республики сегодня, с одной стороны, продолжает славные
традиции, а с другой стороны, опираясь на инновативные требования времени такие, как
подбор специальностей и экспертов, занимающихся подготовкой и переподготовкой
государственных служащих и муниципальных работников реализует

программы по

подготовке государственных служащих. Мировой опыт показывает, что эффективное
государственное управление невозможно без поддержки ее образовательной системы.
Сегодня

деятельность

Института

по

переподготовке

руководящих

кадров

государственного управления, созданного в Академии Государственного Управления,
осуществляет деятельность по нескольким направлениям.
1. Магистратура государственных служащих, где прием осуществляется раз в год по
направлению Администрации Президента Азербайджанской Республики.
2. Центр непрерывного образования руководящих кадров, занимающийся организацией
тренингов и курсов повышения квалификации
3. Куррикулум-центр, который занимается подготовкой образовательных программ.
На уровне магистратуры государственные служащие получают образование по двум
специальностям: «Государственное и муниципальное управление» и единственной в мире
для государственных служащих

на уровне магистратуры специальности

«Управление

устойчивым развитием». Новые специальности и направления требуют создания новых
учебных материалов. Поэтому только в этом году был опубликован ряд учебников, учебных
и методических пособий, среди которых особо хотелось бы выделить «Основы управления
устойчивым развитием и экологическая цивилизация»
21

Наш Центр непрерывного образования предлагает программы курсов и тренингов, как
идеологического спектра, так и практической направленности. Особо хотелось бы отметить
наши возможности проведения тренингов. Сегодня в Академии создана солидная база
тренеров, которые могут быстро реагировать на те или иные проблемы, возникающие на
государственной службе. Кроме того, на постоянной основе на курсах со слушателями
делятся своим опытом руководитель Администрации Президента АР, советники Президента
АР, министры и председатели комитетов и агентств, депутаты парламента и другие
должностные лица.
Мы ввели в образование элементы дистантного обучения: сама идея дистантного
обучения не нова и широко используется в Академии. Наши

возможности позволяют

связываться со слушателями непосредственно на их рабочих местах. Таким образом, мы
экономим и время, и ресурсы.
В течение последнего года курсы повышения квалификации и тренинги прошли около
2000 государственных служащих и муниципальных работников. Эта цифра, конечно, не
стабильна и меняется в зависимости от общего количества государственных служащих.
Оценка

результативности

нашей

деятельности

не

ограничивается

числом

государственных служащих и муниципальных работников, прошедших подготовку.
Реальным результатом является то, насколько они эффективно используют полученные
знания и опыт в своей деятельности и как это отражается на экономических и социальных
показателях Азербайджана.
Известно, что устойчивое развитие определено в качестве приоритета на 2015-2030 гг.
и следующее тысячелетие. Одним из индикаторов устойчивого развития является
производство внутреннего валового продукта на единицу затраченной энергии. Этот
показатель характеризует как экономическую, так и экологическую эффективность.
По данным Всемирного Банка, опубликованного на август 2017 г. Азербайджан
производит на единицу энергии товаров и услуг больше, чем G7 и Евросоюз в среднем.
Меньший расход энергии означает меньше выбросов парниковых газов и соответственно
меньшее влияние на глобальные изменения климата.
Что касается социальных показателей, то по данным ООН на 21 марта 2017 г.
Азербайджан по такому социальному показателю как индекс Gini уступает в G7 только
лишь Германии. Это убедительное свидетельство успешности экономической социальной
политики, реализуемой в Азербайджанской Республике Президентом Ильхамом Алиевым,
основанной

на

эффективном

государственном

управлении.
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АЛІЗАДЕ Т.,

головний консультант Відділу міжнародних
зв’язків Державного екзаменаційного центру
Азербайджанської Республіки

Професійний розвиток державних службовців та навчання на
державній службі Азербайджанської Республіки
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СІГУА С.,

помічник директора Бюро державної
служби Грузії

Система професійного розвитку державних службовців в Грузії
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старший викладач кафедри міжнародних
відносин Академії державного управління
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СЕКЦІЯ І
Актуальні питання управління персоналом в контексті професіоналізації
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно
до стандартів ЄС

ЯРМИСТИЙ М.В.,
кандидат наук з державного управління,
директор Чернівецького центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

Професійна компетентність службовців органів влади
в системі публічного управління (концептуальний підхід)
Сучасні тенденції реформування системи державного управління створюють умови для
функціонування концептуально нової управлінської системи. Така система орієнтована в першу
чергу на взаємодію суб’єктів публічної діяльності для вирішення суспільно важливих колективних
проблем як на місцевому, так і загальнодержавному рівнях. У більшості розвинених країнах
відбувається трансформація державного управління і публічного адміністрування, спостерігається
тенденція переходу державного управління до моделі публічного управління.
Нова модель управління трактується науковцями як «нове суспільне управління», «новий
публічний менеджмент» або «новий державний менеджмент». У 1972 році англійський
службовець Десмонд Кілінг вперше використав термін «публічне управління», зміст якого – це
пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної
політики [11, c. 15]. Українські науковці А.Мельник та О.Оболенський визначали, що публічне
управління зорієнтоване на реалізацію публічних інтересів і включає такі складові, як державне
управління і громадське управління [8]. Різні аспекти проблеми формування та розвитку
публічного управління розглядали О. Базарна [1], О. Босак [2], А.Грицяк [3], М. Міненко [7],
Телешун [9]. Публічне управління як умова демократичного розвитку держави з використанням
інноваційних методів і технологій управління, модернізації публічної адміністрації вивчали К.
Колесникова [4], Л. Колодій [5], М. Лахижа [6], Л. Титаренко[10].
Перетворення в Україні управлінської системи на засадах публічності передбачає
впровадження нових принципів діяльності органів державної виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. Серед них найважливішими є взаємодія та співпраця з представниками
інститутів громадянського суспільства; зосередження на інтересах громадян та вирішення
колективних проблем; оптимізація соціальних мереж шляхом регулювання.
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За цих умов публічне управління передбачає складний механізм взаємодії між державними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами та
інститутами громадянського суспільства.
Новий підхід управління суспільними процесами на відміну системи держаного управління
формує багаторівневу та взаємопов’язану функціональну структуру публічного управління. Така
структура характеризується наявністю урядових і неурядових організацій, створенням нових
процедур і правил взаємодії у вироблені та реалізації управлінських рішень, поєднанням
державного (владного) та громадського управління, посиленням аналітичних можливостей та
інформаційно-комунікаційними ресурсами. За цих умов змінюються пріоритети діяльності
центральних та місцевих органів влади, а на державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування покладаються нові вимоги щодо їх професійної компетентності.
Публічне управління змінює статусно-рольові характеристики службовців органів влади та
змінює акценти у напрямах роботи щодо виконання ними функціональних обов’язків. Одним з
головних напрямів роботи в системі публічного управління є комунікативний напрям, який
передбачає агрегацію інтересів соціальних груп. Комунікативний напрям роботи службовців
спрямований на взаємодію та співпрацю суб’єктів при формуванні публічної політики, на
об’єднання різноманітних соціальних груп та представників інститутів громадянського
суспільства для прийняття управлінського рішення та з метою вирішення суспільно важливих
проблем. В цьому аспекті державні службовців та посадові особи місцевого самоврядування
повинні уміти враховувати інтереси всіх учасників публічної політики; знати методи, форми
співпраці та основи ділового спілкування; досягати згоди щодо визначених проблем та
реалізовувати прийняті рішення.
Основою системи публічного управління є інноваційно-аналітична діяльність службовців,
яка спрямована на виявлення пріоритетних напрямів розвитку суспільства та потреб різних
соціальних верств населення; творче осмислення локальних і загальнодержавних процесів;
вироблення інноваційних підходів у вирішенні суспільно значимих проблем. Такий вид діяльності
службовців передбачає уміння аналізувати, володіти відповідною методологією, створювати
різноманітні моделі для вирішення колективних проблем та пропонувати альтернативні рішення
політики влади.
Формування професійної компетентності нової генерації публічних службовців залежить
від навчальних закладів перепідготовки та підвищення кваліфікації. Нові навчальні програми як
вищих навчальних закладів, так і закладів післядипломної освіти, повинні враховувати
особливості діяльності службовців в системі публічного управління. Теоретичні та практичні
складові навчальних програм повинні відповідати новим вимог до професійної компетентності
публічних службовців.
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Система публічного управління вимагає нормативно-правову регламентацію з питань
взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та представників громадського
суспільства; регламентацію нових обов’язків і відповідальностей державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в процесі узгодження і забезпечення інтересів різних
соціальних груп та вирішення важливих суспільно-державних завдань.
У цьому контексті завдання органів державної виконавчої влади полягає у підготовці
нормативних документів щодо визначення професійної компетентності службовців системи
публічного управління. Крім того, пріоритетні напрями діяльності в системі публічного
управління підвищують морально-етичні вимоги до державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, що забезпечує рівень відповідальності та ділового спілкування.
Очевидно, що з розвитком системи публічного управління з’явиться нова генерація
службовців, функціональні обов’язки і стиль роботи яких суттєво будуть відрізнятися від
службовців системи державного та муніципального управління. Тому принципово нова модель
публічного управління створює концептуально новий підхід до розуміння професійної
компетентності та ролі службовців органів влади у вирішення суспільних проблем.

СОРОКО В.М.,
к.т.н., доцент, начальник відділу забезпечення
якості освітнього процесу Національної академії
державного управління при Президентові України

Підхід до створення професійного стандарту державного службовця
на компетентнісній основі
До прийняття нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №
889-VIII інструментами, що урегульовують професійну діяльність в сфері державної служби були:
перелік державних органів, реєстр посад державних службовців, довідник типових професійнокваліфікаційних характеристик.
Останній позиціонують з професійним стандартом, відновлення якого на компетентністній
основі є завданням державної ваги, оскільки його застосування:
-

дозволяє розмежувати компетенції посад в державній службі та розробити регулятивні

документи кадрового менеджменту;
-

об’єктивізує проведення всіх оціночних процедур в державній службі, які передбачені

законодавством і є складовими процесу проходження державної служби,
- встановлює рамки для визначення освітньо-кваліфікаційних характеристик програм
професійного навчання державних службовців.
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У державному управлінні поняття “стандарт” тлумачиться, як єдина типова форма
організації, проведення, здійснення чого-небудь [ 1 ].
Різні підходи визначають професійний стандарт як: показники компетентності в певних
професіях, що знаходять відображення у відповідному нормативному документі з визначенням
вимог до кваліфікації працівників за різними кваліфікаційними рівнями [ 2 ]; багатофункціональний нормативний документ, який визначає в рамках конкретного виду діяльності
вимоги до змісту і умов праці, кваліфікації і компетенції працівників по різних кваліфікаційних
рівнях [ 3] тощо.
Створення професійного стандарту на компетентністній основі передбачає модель
вивчення і встановлення сукупності знань, умінь, навиків і особових якостей, необхідних для
успішної діяльності співробітника, що посідає конкретну посаду. Для визначення змістовного
наповнення моделі посади необхідно провести аналіз діяльності фахівця для отримання опису цієї
діяльності з урахуванням структури робочого процесу, норм продуктивності, взаємодій, умов
праці, необхідності використання технічних засобів і т. ін.
Збір інформації для такого аналізу здійснюють за допомогою наступних методів:
1. Глибинне інтерв'ювання співробітників і/або їх безпосередніх керівників. Інтерв'ю
дозволяє отримати інформацію про: виконувані співробітником функції; проблеми, з якими він
стикається в роботі; ступені складності виконуваних завдань; рівні фізичного, емоційного,
інтелектуального навантаження і ін.
2. Альтернатива глибинному інтерв'ю – анкетування співробітників. На відміну від
глибинного інтерв'ю, анкетування дозволяє охопити велику цільову аудиторію з меншими
витратами часу.
3. Спостереження за робочим процесом. Використовується переважно як додатковий метод.
Ведеться спостереження за тим, як співробітник виконує свої повсякденні обов'язки; дані
фіксуються в заздалегідь підготовленому бланку. Процедуру варто повторити кілька разів.
Для повноцінного опису необхідно також перерахувати кваліфікаційні характеристики
(освіта, досвід роботи, спеціальні знання і навики, якими повинен володіти “ідеальний”
співробітник, що посідає цю посаду), типи поведінки в певних ситуаціях, особливості і здібності,
необхідні для виконання конкретних функцій і соціальних ролей.
Структура підсумкового документа може бути такою:
–

специфікація (мета і значущість даної роботи в діяльності організації; головне завдання

співробітника на цій посаді; структура робочого процесу; види і ступінь складності виконуваних
робіт; особливості професійної діяльності на даному робочому місці і ін.);
–

паспорт посади (статус; відповідальність, обов'язки і повноваження; функціональна

взаємодія; оплата праці, заохочення і стягнення);
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–

стандарти (поведінковий еталон; норми ефективності, якими співробітник повинен

керуватися при виконанні посадових обов'язків і за дотримання яких несе відповідальність);
–

кваліфікаційна карта (набір кваліфікаційних характеристик: освіта, досвід роботи,

спеціальні знання і навики);
–

карта компетенцій (типи поведінки, особисті якості людини, здібності, необхідні для

виконання конкретних функцій і соціальних ролей).
За наявності такого опису здійснюється власне розробка моделі компетенцій, визначаються
і описуються необхідні характеристики, указуються позитивні і негативні поведінкові індикатори.
На додаток до моделі доцільно зафіксувати наскрізні схеми міжгалузевого узгодження
управлінських рішень, особливості залучення в процесі пошуку рішення знань, вмінь і навичок з
різних професійних сфер, формальні прийоми при прийнятті рішень, фактори, зокрема, ресурси,
які забезпечують досягнення відповідного рівня “послуги” .
На відміну від України, у зарубіжних країнах ефективно функціонують професійні
стандарти в державному управлінні на основі професійних компетенцій, а саме: огляд систем
державної

служби

в

країнах

Організації

економічного

співробітництва

та

розвитку (ОЕСР), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [ 4 ] показує, що
моделі компетенцій зачіпають різні рівні державних службовців, а шість країн розробили загальні
моделі компетенцій, які охоплюють всю державну службу: Австралія, Бельгія, Канада, Південна
Корея, Великобританія і США.
На нашу думку, професійний стандарт є по суті стандартом типових компетенцій, які
вирізняють фахівця однієї професії від іншої. Натомість паспорт посади описує усі, а не тільки
типові компетенції, а також вимоги до рівня кваліфікації фахівця в тому числі професійної освіти,
необхідної для даної кваліфікації.
Аналіз діючих вимог до державних службовців у нормативно-правових актах щодо
регулювання кадрових процесів у державній службі, показав, що для опису вимог до службовців,
до їх професіоналізму та їх діяльності широко використовуються такі характеристики як:
професіоналізм,

компетентність,

ініціативність,

чесність,

відданість

справі,

здібність,

перспективність, заінтересованість у результатах своєї праці, патріотичність, самовіддане
служіння українському народові, політична нейтральність державних службовців, володіння
знаннями, вміння, розумінням сучасних проблем та технологій, ініціативність, особиста
ввічливість, тактовність та витримка і багато інших.
Паспорт, між тим, повинен містити чітко окреслені критерії для кожної з посад в органах
державної влади. Цими ж критеріями слід керуватись і при підготовці, спеціалізації та підвищенні
кваліфікації державних службовців, їх щорічному оцінюванні. Особа, яка відібрана на конкретну
посаду, повинна чітко знати, що їй виконувати і чого очікувати впродовж професійної діяльності,
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які показники її роботи оцінюватимуться і на що спрямовуватиметься її навчання протягом
перебування на посаді.
Для розроблення паспорта посади державного службовця пропонуємо такий формат його
створення: основна складова, яка містить знаннєвий компонент (знання, вміння, навички);
варіативна складова, яка описує унікальні складові компетенції посади, що визначає зміст участі
державного службовця в процесі прийняття управлінських рішень та/чи його місце в реалізації
публічної (управлінської, соціальної, адміністративної) послуги; відповідальність (політична,
юридична, соціальна та ін.).
На рисунку представлені елементи паспорту посади державного службовця на основі
компетентнісного підходу.

Паспорт посади державного службовця

Очікуваний результат

Основна складова
Профіль компетентності/Знаннєвий компонент:
знання (професійні); вміння (практична орієнтація);
навички (професійний досвід).

Об’єкт управління: послуга
Форма реалізації:
Продукти діяльності у вигляді
результатів:
-адміністративної послуги;
-управлінської послуги;
-соціальної послуги та ін.

Варіативна складова: Особистісні характеристики
управлінської спрямованості посади / Унікальні
складові для посади державної служби;
Компетенції через: функції (участь в реалізації);
повноваження (рівень прийняття рішень, зона
впливу)
Відповідальність: політична; юридична; соціальна

Оцінка кожного службовця має здійснюватися з точки зору: внеску в загальні результати;
відповідальності за свою ділянку роботи; готовності та здібностей “по-діловому” вирішувати
питання з колегами, суміжниками [ 5].
В функціональному аспекті компетентності державних службовців подаються як певні
загальні

риси

в

методах

виконання

специфічної

предметної

діяльності

за

напрямом

функціональної спрямованості органу державної влади. Усі вони використовуються в різних
пропорціях для вирішення кожного “галузевого” завдання.
Головні серед них:
1) аналітичні: аналіз стану справ у різних сферах життєдіяльності чи сфері управління;
2) прогнозно-планові: прогнозування динаміки розвитку ситуації, розробка перспективних,
координаційних, “внутрішніх” планів і програм;
3) нормотворчі: розробка та затвердження певних правил та норм, які регулюють
життєдіяльність сфери управління;
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4) бюджетно-фінансові: розробка та затвердження бюджетів, фінансування видатків на
певні сфери управління;
5) координаційні та організаційно-розпорядчі: об’єднання окремих груп людей і організацій
з метою забезпечення реалізації основних завдань державного органу; узгодження діяльності
різних підприємств, організацій і груп людей щодо реалізації основних завдань державного
органу;
6) управлінські: безпосереднє спрямування або участь у керівництві (суб’єктами
управління, наприклад, підприємствами, установами, регіоном) з метою вирішення основних
завдань державного органу; визначення загальних орієнтирів і нормативних меж діяльності та
"внутрішнє" управління діяльністю працівників органів державної влади і їх структурних
підрозділів;
7) інформаційно-комунікаційні: публічна (через засоби масової інформації, публічні
виступи керівників державного органу тощо), групова та індивідуальна роз’яснювальна робота
щодо питань, які знаходяться в компетенції органу; інформування працівників вищих рівнів
державного управління про стан справ у визначеній сфері управління чи в регіоні; систематичне
інформування громадян про основні соціальні завдання та шляхи їх вирішення, про форми і
методи діяльності державного органу;
8) контрольно-наглядові: нагляд та контроль за виконанням законодавства, урядових
рішень, інших актів органів влади та власних розпоряджень у визначеній сфері;
9) адміністративно-юрисдикційні: дозвіл чи заборона згідно з чинним законодавством
певних дій, припинення або відміна рішень керівників інших органів, установ чи організацій;
адміністративні санкції та звернення до прокуратури й суду з приводу порушень та зловживань з
боку організацій, підприємств чи окремих осіб;
10) соціальні та ціннісно-орієнтаційні: допомога у формуванні соціальних цінностей та
традицій, які створюють сприятливі соціокультурні умови для успішної реалізації державної
політики у визначеній сфері, досягнення соціальної стабільності і злагоди; упередження і
вирішення конфліктних ситуацій між соціально-професійними, етнічними, релігійними групами,
окремими громадянами і певними організаціями, установами тощо;
11) соціально-педагогічні:

професійне

навчання

працівників

державного

апарату,

методичний інструктаж працівників органів місцевого самоврядування та громадського активу
тощо.
12) сервісні: підготовка, оформлення, облік та класифікація різних типових документів
(нормативних, методичних, інформаційних, реєстраційних, протокольних тощо), експлуатація
офісної техніки.
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Конкретний набір цих функцій і особливо співвідношення та специфічні взаємозв’язки між
ними суттєво відрізняються у службовців, які знаходяться на різних щаблях ієрархічних сходів.
Наприклад, на вищих щаблях більше значення мають функції стратегічного планування,
нормотворчі та організаційні, на середньому рівні – організаційно-управлінські та координаційні,
на нижньому – інформаційно–комунікаційні, аналітичні, контрольні та виконавсько-розпорядчі.
Звичайно ж, відрізняються і професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників, які займають
посади на різних ієрархічних щаблях.
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СЕКЦІЯ ІІ.
Досвід, нові виклики і завдання реформування системи забезпечення
професійної підготовки та розвитку державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС
«Східне партнерство»
КУПРІЙ В.О.,

Експерт Програми Ради Європи
«Децентралізація і територіальна
консолідація в Україні»,
виконавчий директор Благодійного
фонду «Творчий центр ТЦК»

Концепція реформування системи професійного навчання
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МАЙСУРАДЗЕ Т.,

Голова консультаційного центру державних службовців,
Університет імені Григола Робакідзе

Реформа государственного управления
Современные задачи государственного управления, помимо наиболее эффективной
оптимизации систем управления сводится к задаче -

«Движение интересов собственного

превосходства – в движение превосходства общественных интересов, которые разумеется
могут достигаться собственными превосходствами во внутренней конкуренции, в конечном
итоге обеспечивающий достижение основной - общественной цели».
Эффективное управление является ключевой задачей всех времѐн и всех типов
управления, но особенно обостряет вопрос и высокий стандарт этих требований: современных
систем демократических и открытых типов общественных отношений, современных электронных
систем управления, требования и отношения международных институтов и т.д.
Инструмент стабильного и демократического управления
Для сведения более общих задач, таких как «Реформа государственного управления» и
«Демократия, как наиболее справедливый и эффективный вид общественного

управления и

стабильности», максимально конкретным задачам, решение которых даст оптимальную схему
структуры и принцип решения всех исходящих подсистем задач в зависимости функций
необходимых подсистем и структур. Таким образом, можно уже более четко определить какая
необходимая реформа, по какой последовательности и в какие сроки.
Итак, почему 4F

(Four Main Factors) – квалификация + программный бюджет +

самоуправления + прозрачность?
До этого пока рассмотрим каждый фактор по отдельности, целесообразно подчеркнуть,
что

именно

эти

факторы

в

основном

определяют

эффективность

любого

типа

(государственного/частного) управления.
Например, если нет достаточной квалификации: бюджет + самоуправления +
прозрачность

приведет

только

к

конфликтам,

т.к.

прозрачность/демократия

выявляет

неквалифицированное управление и следовательно неэффективное распределение бюджета,
отсутствие хороших и прогрессивных идей и т.д.; если есть квалификация, однако отсутствует
программный бюджет, т.е. присутствует плановый бюджет и самоуправления + прозрачность, то
резко снижается эффективность, т.к. принцип планового бюджета, закономерно сопутствует
увеличению бюрократии (функционально, качественно и количественно), она ориентирована на
100% использование средств, которое также закономерно сопутствует отрицательному влиянию
на качество. Кроме того, в постсоветских и в развивающих странах очень часто не имеет
продолжительности при измене правящих партий из-за отсутствия устойчивых систем
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институциональности. Новые в основном приходят к власти радикальными и противоположными
взглядами на развитие будущего страны и нередко приостанавливают дорогостоящие начинания
предшественников. Если присутствует квалификация + программный бюджет + прозрачность,
однако отсутствует самоуправление, то система начинает быть похожей на ситуацию, когда за
рулѐм системы сидит один человек, а пассажирам говорят, что они реально управляют системой
т.к. они иногда советуют водителю - куда ехать, что только раздражает реального водителя, после
чего ему не очень то и хочется ехать в следующее путешествие с этими пассажирами (они в
следующих выборах стараются брать в команду (в пассажиры) послушных, неинициативных и не
возражающих партнѐров). В итоге, такое отношение отрицательно влияет на их квалификацию и
деградирует личность. Помимо этого, такая система вступает в противоречие со всеми выше
указанными вариантами, т.к. каждый из недостающих факторов, резко снижает эффективность
системы управления, что в свою очередь при прозрачности становится доступным обществу и
вызывает противоположную по силе и вектору действующую реакцию.
Что касается отсутствия прозрачности при наличии оставшихся трѐх факторов:
квалификация + программный бюджет + самоуправление, получаем без контрольную – закрытую
систему, что сводит квалификацию на самоуверенные, субъективные и неприемлемые действия.
Такая система очень податлива к возникновению диктатуры, коррупции, сдавливания
самоуправления, препятствует существованию инициатив и т.д. При этом необходимо
договорится, что в XXI веке, политическую и социально-экономическую систему можно считать
успешной при наличии понятия устойчивого развития [1, § 2.1-2.43].
T.e. – «Движение интересов собственного превосходства – в движение превосходства
общественных

интересов,

который

разумеется

может

достигаться

собственными

превосходствами во внутренней конкуренции, в конечном итоге обеспечивающий достижение
основной - общественной цели». Основным фактором превосходства личности в конкурентном и
демократическом обществе является конкурирующая квалификация (квалификация под собой
подразумевает профессионализм, порядочность и трудолюбие). Т.е. 4F мы рассматриваем:
1.

квалификацию – как движущий фактор эффективного и рационального управления
всеми ресурсами;

2.

программный бюджет – как оптимальная форма распоряжения государственными
материальными средствами;

3.

самоуправление – как фактор реального управления и

непосредственной

ответственности перед обществом;
4.

прозрачность и демократия – как фактор включения широких слоѐв и наличие
общественного контроля.
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В итоге, все четыре фактора вместе создают общую составляющую эффективного и
демократического управления государства. По вопросам квалификации, правительство Грузии от
01.07.17 г. ввела в действия принцип категории государственного чиновника и каждая категория
должна соответствовать определенному уровню знаний и опыта, что в свою очередь сказывается
на заработную плату и соответственно мотивации на повышение [2, с.1-3].
А также, совместно с Парламентом Грузии, в Университет им. Григол Робакидзе создан
специальный Консультационный центр, который ориентирован для включения студентов на
решение проблем всех типов Государственных Бюджетных Организаций [3].
С одной стороны, студенты обучаются на решение реальных проблем Гос. Организаций,
которые в свою очередь могут заказать университету конкретную курсовую, дипломную или даже
докторскую диссертацию, ориентированную на конкретную научную работу исходя из реальных
нужд.
С другой стороны, студенты учатся не на виртуальных темах, а на конкретных задачах,
проблемах и противоречиях. Это позволяет решать конкретные управленческие задачи,
определять эффективность конкретных управленческих систем и процессов.

ШАТБЕРАШВИЛИ Л.,
главный менеджер Института
административных наук, эксперт СИМ
при Тбилисском государственном университете
им. Иванэ Джавахишвили

Публичное управление в Грузии и деятельность Института
административных наук при Тбилисском государственном университете
По проишествии около 25 лет с начала процесса трансформации посткоммунистических
стран имеющиеся материалы дают возможность анализа политической практики и для научной
рефлексии состоявшихся процессов. Имеющийся опыт свидетельствует о том, что в течение
длительного периода после начала реформ основные усилия были направлены на построение
нового политического режима, а не на формирование современных государственных структур 1.
На первый план данных реформ были выдвинуты такие темы, как вопросы политических
партий, выборов, демократизации законодательства, проблемы политического плюрализма,
свободы прессы и т.д. Не только практика, но и научные исследования тех лет были
фокусированы на политических темах. Наверное, это и не удивительно, поскольку планы и
концепции процессов трансформации создавались самими политиками, которые не были готовы,
изменять самих себя и собственный аппарат и таким образом, государственные структуры и
1

Гиорги Хубуа, Сборник материалов конференции „Трансформация публичного управления в Южном Кавказе: итоги
и перспективы» (на нем. и груз. языках), Тбилиси 2015, с. 20
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публичная администрация остались на долгое время вне серьезных, основательных реформ.
Отдельные проблемы, существующие на начальном этапе реформ, остаются актуальными и на
сегодняшний день, либо продолжают свое существование в модифицированной форме.
Интересно также отметить, что и

международные доноры,

которые оказывали

трансформируемым странам как интеллектуальную, так и финансовую поддержку, также в первую
очередь посвятили свои усилия попыткам создания функционирующих демократий и экономик –
т.е. проведение конституционных реформ, построение гражданских обществ, упрочнение частной
собственности и введение свободной конкуренции. И только лишь по прошествии времени, со
значительной

временной

задержкой,

они

наконец

осознали

необходимость

серьезного

реформирования публичного управления и необходимости его модернизации2.
Модернизация государства предполагает реорганизацию государственного аппарата,
создания эффективного публичного управления и квалифицированной государственной службы.
Ведь публичное управление является тем важнейшим инструментом, посредством которого
государство и местное самоуправление реализуют свои функции, установленные законом; в
задачи государственного управления входит: обеспечение функционирования государственных
структур в соответствии с требованиями правового государства, реализация установленных
конституцией основных принципов государственного управления, которое ориентировано на
потребности граждан и на защиту их основных прав.
Одним из самых важнейших вызовов государственных реформ является обучение и
повышение квалификации чиновников и государственных служащих, на которых и возложено
осуществление функций публичного управления. Грузия была одной из первых стран бывшего
Советского Союза, которая сразу после обретения независимости посвятила себя обширным
общественным реформам. Были начаты реформы практически во всех областях права, была
провозглашена готовность основательного реформирования полученной в наследство от прежнего
государственного строя централистической системы государственного управления. В Грузии
относительно рано в сравнении с основными посткоммунистическими странами принят Закон о
государственной

службе

(1997

г.),

Общий

административный

кодекс

и

Кодекс

об

административном производстве (2000 г.). Впоследствии была разработана новая концепция
реформы государственной службы.
Тем не менее, именно из-за запоздания реформирования публичного управления, в этой
области в Грузии, но, думаю, и во многих других посткоммунистических странах, существует еще
целый ряд нерешенных проблем: недостаточная профессиональная квалификация персонала,
отсутствие государственного мышления, недостаточное понимание основных принципов
2

См.: Гвидо Мюнтель, Приветственное слово, Сборник материалов конференции „Трансформация публичного
управления в Южном Кавказе: итоги и перспективы» (на нем. и груз. языках), Тбилиси 2015, с. 18
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государственной службы, отсутствие независимости и неспособность принятия самостоятельных
решений в случаях, не прямо предусмотренных законом и внутриведомственными актами. Это
только неполный список тех проблемных вопросов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной
жизни и которые необходимо решать безотлагательно, для того, чтобы удовлетворить требования,
предъявляемым современному управлению, в частности в свете выполнения обязательств, взятых
в контексте ассоциирования с ЕС.
Начиная с 2013 года в Грузии осуществляется большое число программ по переподготовке
государственных служащих, которые инициированы и финансируются как государством, так и
целым рядом организаций-доноров. Тренинги проводятся как в самих организациях –
министерствах и ведомствах, так и в дорогих гостиницах, а также в гостиничных комплексах и
конференц-центрах в различных районах страны. Важнейшим фактором в проведении
кардинальной реформы публичной службы и разработки концепций для обучения и
переподготовки государственных кадров, которые с нашей точки зрения до сих пор недостаточно
принимались во внимание, является академическое

обоснование проблемы и научное

обоснование основ управления, всестороннее изучение существующей культуры публичного
управления и воплощение полученных научных результатов в соответствующие концепции
обучения. Я представлю один небольшой сегмент в спектре организаций и проектов, занятых в
данной

сфере,

а

именно

деятельность

института

административных

наук.

Институт

административных наук, или Институт науки управления был основан в 2013 году при
Тбилисском государственном университете (ТГУ) в качестве первого научно-исследовательского
института в сфере наук управления в Грузии, да и по имеющейся у нас информации во всем
Южном Кавказе. Учредителями института являются ТГУ, правительство Грузии и Немецкий
университет административных наук в г. Шпайер. Шпайерский университет является одним из
ведущих университетов в Европе по вопросам обучения и переподготовки госслужащих, его часто
по своему значению сравнивают с известной французской школой чиновников ENA (École
Nationale d'Administration). Институт был основан на базе магистерской междисциплинарной
программы „Public Administration“, которая была основана уже в 2009 году также совместно
Тбилисским государственным университетом и Университетом административных наук Шпайер.
С конца 2009 года эта программа выпустила три потока магистров и с каждым годом становится
все более популярной, если судить по количеству аппликаций, вносимых на конкурс по приему в
программу.
С

2013

года

названная

мастер-программа

предлагается

под

эгидой

Института

административных наук. Целью программы является подготовка кадров для ответственной
деятельности в публичном секторе Грузии. Принципами, лежащими в основе концепции этой
междисциплинарной программы и образцом, на который ориентирована программа, является
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современная государственная служба, построенная на принципах правового государства, для
которой важнейшими ориентирами являются помимо профессиональной компетенции уважение
прав граждан, соблюдение принципов объективности и равенства, и которая наряду с этим
ориентирована на экономичность своей деятельности, и на простоту пользования гражданами
управленческих

услуг. Обучение ведется на английском языке. Основными преподавателями

программы являются наряду с несколькими грузинскими преподавателями доценты из
Университета Шпайер.
Важной информацией в отношении данной программы является то, что она была удостоена
– в качестве первой образовательной программы данного уровня в Грузии и во всем Южном
Кавказе – международной аккредитации, которую ей присудило Европейское международное
агентство по аккредитации и экспертизе качества высшего образования (FIBAA). Здесь, наверное,
интересно будет отметить, что в процессе подготовки программы и проверки ее структуры в
организации на соответствии правилам Болонской декларации, к которой Грузия присоединилась
в 2005 году, мы установили, что программа – так же, как и практически все магистерские
программы в Грузии – рассчитана на два года и предусматривает минимальное число кредитных
пунктов в 120 ЕСТС-пунктов – это последнее условие императивно установлено законом о
высшем образовании. Причем практически все магистерские и мастер-программы в Грузии
рассчитаны на вечерние часы, поскольку основная масса слушателей являются занятыми – т.е.
дело касается т.н. парт-тайм учебы, которая предполагает меньшее количество часов и
соответственно меньшую нагрузку для студентов. Выяснилось, что существующая нагрузка
(workload) была совершенно не соответствующей болонским правилам. Мы оказались перед
фактом, что в существующей форме наша программа – да и никакая другая подобная программа в
Грузии не получит международной аккредитации. В результате мы реформировали программу расширили практический компонент и добавили пятый семестр. Программа была аккредитована
названным международным агентством в 2015 году на 6 лет без каких-либо замечаний и условий.
Несмотря на продленное обучение в программе по сравнению с другими подобными учебными
программами, желающих поступить в нашу мастер-программу и после международной
аккредитации много: конкурс почти стабильно держится на соотношении 2-3 кандидата на одно
место. Выпускники мастерской программы занимают такие посты, как например: руководители
департаментов в различных министерствах, один советник в Европейском парламенте, также
советник в представительстве ООН в Грузии, несколько главных менеджеров в крупных
компаниях и т.д. Совместная работа института административных наук и мастер-программы
создает уникальную возможность получения максимального эффекта синергии в процессе
взаимодействия науки и образования, практики и исследовательской деятельности.
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В рамках исследовательской деятельности института издана Настольная книга публичной
службы по правовым основам публичного управления, авторами которой наряду с грузинскими
учеными являются ученые из Университета Шпайер. В данный момент проводится работа по
другому большому научному проекту: разрабатывается и уже почти готов первый в Грузии
Учебник административной науки (или науки управления), в составлении которого также
принимают участие грузинские и зарубежные ученые. И вот тот эффект синергии, о котором
упоминалось выше: в рамках работы над этим проектом было проведено исследование культуры
публичного управления в Грузии, результаты которого были использованы авторами учебника
при составлении их текстов. Концепцию этого исследования и план его осуществления
разработала группа выпускников программы Public Administration, которые сами – под
руководством академического директора института – провели это исследование, осуществили
научный анализ результатов и составили объемный отчет, который был отдельно издан в форме
брошюры. Выпускники и студенты программы активно вовлечены в научную деятельность
института и в других проектах, осуществляемых институтом и принимают участие в
мероприятиях, проводимых институтом. И, что также очень важно упомянуть: по завершении
работы над учебником по административной науке он будет включен в программу преподавания в
рамках магистерской программы в качестве нового предмета: Ведение в административную науку.
Такой предмет до сегодняшнего дня в Грузии не преподавался, по нашей информации его не
существует и во многих других посткоммунистических странах. При этом во многих европейских
странах его изучение считается обязательным во всех учебных программах, связанных с
вопросами управления, менеджмента, политики и общественных структур.
Другой сферой деятельности института является проведение дискуссий на актуальные темы
публичного управления, в которых принимают участие как представители государственных
учреждений, так и ученые, студенты и представители международных организаций и различных
университетов. Целью этих форумов является обеспечения диалога между наукой и практикой –
между учеными, анализирующими существующие регуляции и практику публичного управления,
представителями самой практики – служащими, которые проводят в жизнь данные регуляции и
вынуждены принимать решения под час в ситуациях, которые требуют особенного толкования
закона, для чего, в свою очередь, требуется определенный уровень квалификации служащего и его
профессиональная независимость. В этих дискуссиях, как правило, всегда принимают участие
зарубежные эксперты – это в основном представители нашей партнерской организации Университета Шпайер, которые представляют существующую ситуацию в области обсуждаемых
вопросов, как в Германии, так и на уровне Европейского Сообщества. Причем, они готовят свои
доклады и принимают участие в форумах безвозмездно, не требуя при этом никакого гонорара. В
проводимые дискуссии также вовлекаются актуальные слушатели мастер-программы, а также
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выпускники программы, из которых многие занимают значительные посты в администрации
Грузии. Материалы форумов публикуются в сборниках, которые выходят раз в год.
Еще одно важное направление деятельности института – это повышение квалификации
служащих. В рамках института уже проводились тренинги в министерстве финансов и в
министерстве инфраструктуры и регионального Грузии, в которых приняли участие и наши
немецкие коллеги – эксперты из университета Шпайер. Однако, у нас более глобальный подход к
этой задаче и мы не хотим ограничиваться отдельными более или менее спорадическими
тренингами. Мы планируем учреждение центра по стажировке руководящих работников
публичного управления по примеру т.н. Leadership colleage при Университете Шпайер, который
является одним из ведущих школ повышения квалификации ведущих кадров в Германии.
Разумеется, концепция, разработанная для Грузии, отличается от той, которой руководствуются
наши коллеги в Шпайере, но тем не менее, мы можем воспользоваться тем большим опытом,
которым располагают наши немецкие коллеги. Мы рассчитываем на поддержку со стороны
государственных структур Грузии и наличия воли в правительстве, к тому, чтобы занимающие
важные посты чиновники получили возможность принять участие в курсах, которые будут
рассчитаны на сравнительно долгосрочный период, и которые будут включать в себя целый
комплекс важных тем для эффективного осуществления деятельности на ответственной
государственной службе.
Следует отметить, что основная часть проектов, проводимых институтом, осуществляется
при активной поддержке Немецкого общество интернационального сотрудничества (GIZ).
С 1 июля 2017 года в Грузии вступил в силу новый Закон о публичной службе, приняты и
пересмотрены многие законы и подзаконные акты в этой сфере, но в целом реформы в области
публичного управления в нашей стране еще далеки до завершения, а сама публичная служба и
государственные структуры очень далеки до совершенства.
Институт административных наук при ТГУ, совместно с мастер-программой “Public
Administration“ вносит свой вклад в развитие публичного управления и в способствует
достижению целей, что необходимо для упрочнения демократических структур общества и
обеспечения эффективного функционирования современного управления.
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Розвиток громадянських компетентностей державних службовців
і працівників органів місцевого самоврядування в контексті реформи державної служби
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КОНЦЕПЦІЯ
ІХ ЩОРІЧНИХ РІШЕЛЬЄВСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ЧИТАНЬ
Загальні відомості
Тенденції інноваційного розвитку та оновлення системи державного управління, зокрема,
реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що відбуваються
в Україні відповідно до зобов’язань, закріплених в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом,
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженій Указом Президента України від 12
січня 2015 року № 5/2015, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій постановою
Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, висувають нові вимоги до
професійних і особистісних якостей державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, рівня їх професіоналізму та компетентності.
Існуючі підходи до професійного навчання не в повній мірі відповідають сучасним
пріоритетам державної кадрової політики, вимогам Закону України «Про державну службу» від 10
грудня 2015 року № 889-VIII, потребам органів влади, кращим європейським стандартам
професійної освіти. Як результат, персонал державної служби і служби в органах місцевого
самоврядування недостатньо підготовлений до здійснення широкомасштабних суспільних реформ.
Тому питання вдосконалення діючої сьогодні системи професійної підготовки та розвитку
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в Україні, перетворення її на
випереджуючу безперервну професійну освіту фахівців у галузі знань «Публічне управління та
адміністрування» набуває особливого значення.
Необхідність вирішення цих завдань обумовлює важливість проведення ІХ Рішельєвських
академічних читань, які були спрямовані на обговорення практики реформування та оновлення
системи професійної підготовки та розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство».
Мета заходу
Головною метою ІХ щорічних Рішельєвських академічних читань було обговорення
актуальних питань і практик реформування та оновлення системи професійної підготовки та
розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в країнах-членах ЄС
та країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» відповідно до сучасних вимог державного
управління та державної служби.
Протягом пленарного засідання було розглянуто питання удосконалення правових та
організаційних засад реформування системи професійної підготовки та розвитку державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації політики європейської
інтеграції, світової глобалізації та створення суспільства знань і обговорено досвід розробки та
реалізації національних і міжнародних стратегій для вдосконалення такої системи.
В рамках роботи у секціях учасники мали можливість обговорити питання, кращий досвід і
практики країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», виробити практичні
рекомендації щодо:
- нової Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до стандартів ЄС (створення сучасної
цілісної, випереджаючої, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвиненою
інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом, забезпечення
якості та безперервності навчання державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування в Україні та запровадження національної системи оцінювання, контролю та
моніторингу якості надання освітніх послуг);
- досвіду, нових викликів і завдань реформування системи і забезпечення професійної
підготовки та розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування країнчленів ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» (законодавчі та нормативно-правові
основи, цілі, завдання та принципи системи, форми, методи і напрями професійної підготовки та
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розвитку фахівців у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», а також основні
напрями та досвід реформування цієї системи);
- розвитку громадянських компетентностей в умовах реформування державного
управління та державної служби (актуальні питання запровадження громадянської освіти в
систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, основні підходи до формування та реалізації державної політики України в галузі
освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, запровадження «Good
Governance» як сучасної парадигми державного управління, вплив громадянської освіти на
формування культури громадянськості, запровадження політики гендерного паритету,
формування безконфліктного середовища).
Основні завдання:
– розглянути проект Концепції реформування системи професійного навчання державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та вироблення практичних рекомендацій
щодо удосконалення правових та організаційних засад цієї системи;
– представити кращі практики та ключові тенденції щодо створення, удосконалення та
забезпечення функціонування системи професійної підготовки та розвитку державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування у країнах Східного Партнерства та ЄС;
– обговорити актуальні питання підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
– розробити практичні рекомендації щодо запровадження громадянської освіти в систему
професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування,
оновлення професійних навчальних програм.
Запрошені – представники центральних органів державної влади та вищих навчальних
закладів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», представники країн ЄС та міжнародних
організацій, посадові особи Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Апарату Верховної Ради України, керівники служб управління персоналом міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, які здійснюють
підготовку магістрів в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», центрів
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, інститутів
громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти.
Організатори – Національне агентство України з питань державної служби, Центр
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Національна академія
державного управління при Президентові України, Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеська
обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, Одеська міська рада за участі та сприяння
Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Захід організовується у рамках Робочої групи (Панелі) «Реформа державного управління»
Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне
партнерство».
Місце проведення: приміщення Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
IX РІШЕЛЬЄВСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ЧИТАНЬ НА ТЕМУ:
«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ,
ПЕРСПЕКТИВИ»
Учасники Дев’ятих щорічних Рішельєвських академічних читань «Професійна підготовка та
розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання,
перспективи» – представники центральних органів державної влади та вищих навчальних закладів країн
ініціативи ЄС «Східне партнерство», представники країн-членів ЄС та міжнародних організацій, посадові
особи Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної
Ради України, керівники служб управління персоналом міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне
управління та адміністрування», центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій,
інститутів громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти – обговоривши питання
реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад у контексті реформування державного управління, державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів державного
управління в рамках реалізації Угоди про асоціацію та Угоди про співробітництво з Європейським Союзом,
констатуючи актуальність питання вдосконалення системи професійного навчання державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом створення
забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного навчання державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, розвитку ринку та оцінки якості
освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад на засадах прозорої та доброчесної конкуренції та
запровадження механізму координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування,
інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, асоціацій органів
місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги,
маючи на меті побудову прозорої системи державного управління, професійної, ефективної,
політично неупередженої і сталої державної служби та служби в органах місцевого самоврядування,
зокрема ефективної системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад у країнах Східного партнерства відповідно до європейських
принципів і практик, яка забезпечить підвищення рівня їх професійної компетентності, буде зорієнтована
на потреби особистості у професійному розвитку впродовж життя та сприятиме впровадженню принципів
належного врядування, підвищенню спроможності державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад виробляти і реалізовувати цілісну політику на державному,
регіональному та місцевому рівнях, спрямовану на суспільний сталий розвиток і реагування на внутрішні
та зовнішні виклики, створення результату, що задовольняє потреби суспільства, ефективно
використовуючи надані ресурси, здатної забезпечити проведення структурних та секторальних реформ,
зважаючи на внесені зміни та прийняті нові редакції законодавства про державну службу та
законодавства у сфері професійного навчання і розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад у країнах Східного партнерства та їх зобов’язання якнайшвидше
провести реформу державного управління та державної служби,
визнаючи, що для ефективної реалізації комплексу першочергових завдань і заходів, спрямованих
на забезпечення розвитку державної служби та побудови цілісної системи управління людськими
ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема системи
професійного навчання, необхідно об’єднати зусилля і ресурси органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій та
міжнародних інституцій,
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ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ:
1. Виконання країнами Східного партнерства взятих на себе зобов’язань, передбачених Угодою
про асоціацію та Угодою про співробітництво з Європейським Союзом, вимагає належної спроможності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування і наявності висококваліфікованих
управлінських кадрів.
2. Першочерговим завданням, яке має підвищити ефективність діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування і гарантувати професійність та відповідальність державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, є наближення державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування до європейських стандартів, їх модернізація і
професіоналізація.
3. Удосконалення моделі державного управління в країнах Східного партнерства на основі
демократичних принципів ефективного урядування вимагає кардинального оновлення змісту діяльності
державних органів, посилення ролі служб управління персоналом в управлінні людськими ресурсами
відповідного органу.
4. Пріоритетом державної політики має стати удосконалення системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад, що забезпечить формування дієвого кадрового потенціалу державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування.
З огляду на викладене, з метою вдосконалення системи управління людськими ресурсами на
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема вдосконалення системи
професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад, опираючись на досвід і практику реформування й професіоналізації державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування в країнах-членах ЄС та країнах ініціативи ЄС «Східне
партнерство»,
РЕКОМЕНДУЄМО:
 схвалити проект Концепції реформування системи професійного навчання державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з урахуванням пропозицій
та зауважень, висловлених під час обговорення учасниками Дев’ятих щорічних Рішельєвських академічних
читань;
 активно впроваджувати нові підходи та технології в усіх процесах управління людськими
ресурсами на державній службі (добір, просування по службі, оцінка результатів діяльності та планування
професійного розвитку і кар’єри, мотивація державних службовців тощо) з урахування компетентнісного
підходу та кращого досвіду країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство»;
 забезпечити прозорість державної кадрової політики та деполітизацію державної служби;
 сприяти безперервному професійному навчанню та розвитку державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
 забезпечити формування стратегічних та практичних управлінських навичок і компетентностей
у процесі підготовки фахівців у сфері публічного управління;
 активно впроваджувати нові підходи до професійного навчання, що включають в себе
інноваційні форми і методи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів
місцевого самоврядування відповідно до сучасних потреб державних органів та органів місцевого
самоврядування;
 сприяти розвитку громадянських компетентностей державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах реформування державного управління та
державної служби, децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування;
 активно впроваджувати нові підходи до освіти для демократичного громадянства та освіти з
прав людини;
 сприяти відкритості і прозорості органів державної влади та органів місцевого самоврядування
шляхом широкого залучення громадськості, а також налагодження ефективної співпраці з представниками
інститутів громадянського суспільства.
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Збірник, підготовлений з нагоди проведення щорічних Рішельєвських
академічних читань на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання,
перспективи», містить доповіді та презентації, присвячені обговоренню
актуальних питань і практик реформування та оновлення системи професійної
підготовки та розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування в країнах-членах ЄС та країнах ініціативи ЄС «Східне
партнерство» відповідно до сучасних вимог державного управління та державної
служби.
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