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Вступне слово
Сучасна державна служба має орієнтуватися на задоволення інтересів
громадян, а професійні державні службовці – стати важливою основою для якісного
впровадження реформ в Україні та належного функціонування органів державної
влади.
Тому актуальним питанням залишається формування нової генерації
державних службовців, здатних здійснювати свою професійну діяльність в нинішніх
умовах невизначеності та світової кризи, коли система державної служби отримала
серйозний виклик і потребує сучасних підходів та пошуку нових ефективних рішень
у сфері державного управління та державної служби.
На сьогодні основними напрямами побудови ефективної системи державної
служби є: впровадження дієвої системи управління персоналом та залучення кваліфікованих кадрів, яке неможливе без проведення прозорого і відкритого конкурсного відбору; впровадження класифікації посад, що, в свою чергу, є першим кроком
до зміни системи оплати праці; розвиток системи нефінансової мотивації; розвиток
професійної освіти, зокрема створення системи управління талантами на державній
службі, розширення ринку освітніх послуг шляхом залучення провайдерів усіх
форм власності, заохочення до самонавчання; розвиток організаційної культури на
державній службі, що базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій; вдосконалення законодавчої бази.
Разом з тим, сучасна державна служба ставить особливі вимоги до керівника
державної служби, який повинен бути, насамперед, лідером, налаштованим на зміни
і спроможним до запровадження інновацій; професіоналом, здатним організувати
роботу державного органу таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність його функціонування.
Звичайно, книга не може охопити усі аспекти функціонування органів
державної влади, але пропонує практичні рекомендації для вирішення типових
питань, що постають у процесі професійної діяльності керівників державної служби.
Маю надію, що книга стане в пригоді не тільки керівникам державної служби,
а й іншим державним службовцям, викладачам, студентам, слухачам магістратур,
експертам у сфері державного управління та державної служби.
Голова Національного агентства України
з питань державної служби
Наталія Алюшина
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РОЗДІЛ 1.
РОЛЬ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ
1.1. Інститут керівника державної служби
Проведення масштабних інституціональних і структурних реформ у сфері
державного управління та державної служби визначені Угодою про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року та план заходів з її реалізації на 2019-2021
роки, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та указами Президента
України щодо невідкладних заходів з проведення реформ, економічного зростання,
стимулювання розвитку регіонів та зміцнення держави.
Одним з найважливіших елементів реформи є запровадження інституту
керівника державної служби, що спрямований на чітке розмежування політичних і
адміністративних посад та забезпечення створення стабільної, професійної, політично нейтральної державної служби.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 2 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII керівник державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби) – посадова особа, яка займає вищу
посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи
інших працівників у цьому органі.
Якість людського капіталу державної служби впливає на ефективність та якість
державно-управлінських рішень та всієї системи державного управління в цілому,
на добробут кожного громадянина країни, економічну стабільність та міжнародну
конкурентоспроможність та імідж України.
Керівник державної служби має спеціальний статус в державному органі.
До повноважень керівника державної служби належить вирішення в межах Закону
України «Про державну службу» та інших законодавчих і нормативно-правових актів
усіх питань державної служби.
Статус та повноваження керівника державної служби в державному органі
визначається статтею 17 Закону України «Про державну службу».
Зокрема, відповідно до частини першої статті 17 Закону повноваження керівника державної служби здійснюють:
• у Секретаріаті Кабінету Міністрів України – Державний секретар Кабінету
Міністрів України;
• у міністерстві – державний секретар міністерства. Відповідно до частин
шостої та сьомої статті 10 Закону України «Про центральні органи вико-
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навчої влади» державний секретар Міністерства оборони України може бути
військовослужбовцем, а державний секретар Міністерства закордонних справ
України є дипломатичним службовцем;
• в іншому центральному органі виконавчої влади – керівник відповідного
органу;
• у місцевих державних адміністраціях:
– керівник апарату – в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних
осіб публічного права);
– керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного
права – у такому підрозділі;
• у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної
служби, – керівник відповідного органу;
• в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій
особі, яка займає політичну посаду, – керівник апарату (секретаріату). У
цьому випадку йдеться насамперед про «конституційні органи», зокрема про
Центральну виборчу комісію, Рахункову палату України, так звані «державні
колегіальні органи» (національні комісії регулювання у сфері природних монополій та суміжних ринків) тощо. Також ця норма поширюється на Апарат
Верховної Ради України, допоміжні органи, що утворюються Президентом
України.
Сам по собі досвід запровадження посад держаних секретарів для України не
новий. У 2001 році в рамках чергового етапу реалізації адміністративної реформи
указами Президента України були запроваджені зазначені посади державних секретарів та затверджене Примірне положення про державного секретаря міністерства. У цьому Положенні було визначено, що державний секретар міністерства
підзвітний і підконтрольний міністрові. Державний секретар міністерства був посадовою особою, на яку покладається забезпечення діяльності міністра та організації роботи з виконання завдань міністерства. Основними завданнями державного
секретаря було: організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери
діяльності міністерства; забезпечення діяльності міністра як керівника міністерства
та члена Кабінету Міністрів України; здійснення поточної роботи, пов’язаної з виконанням покладених на міністерство завдань; забезпечення стабільності і наступності у роботі міністерства.
Разом з тим, у 2003 році посади державних секретарів були скасовані.
І саме тому, що майже протягом усього періоду незалежності України до
1 січня 2017 року функції з управління державною службою у державних органах
виконували Міністр Кабінету Міністрів України та відповідні міністри, запровадження
посад керівника державної служби та державних секретарів стало одним з найпрогресивніших положень Закону України «Про державну службу».
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Такий підхід Закону України «Про державну службу» покликаний забезпечити
розвиток інституціональної спроможності державних органів зі зменшенням плинності кадрів, підвищенням професійного рівня та ефективності прийняття і реалізації управлінських рішень, створенням умов для наступництва в роботі державного
апарату та при формуванні і реалізації державної політики у сфері державної служби.
Частина друга статті 17 Закону визначає повноваження керівника державної
служби, а саме:
• організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі
організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
• забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної
служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
• забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що здійснює формування та реалізує державну політику у сфері
державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою
формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
• призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади
державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до
цього Закону;
• укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
• присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В»;
• забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;
• здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до
закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи,
у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього
Закону;
• здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в
державному органі та умов контрактів про проходження державної служби (у
разі укладення);
• розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В»;
• приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В»;
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• виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не
є державними службовцями;
• створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
• здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Керівник державної служби має право делегувати окремі повноваження
керівникам самостійних структурних підрозділів апарату та територіальних органів
чи відокремлених підрозділів центрального органу виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Водночас у місцевих державних адміністраціях:
• в апараті – відповідно до абзацу другого пункту 15-1 Типового регламенту
місцевої державної адміністрації у разі тимчасової відсутності керівника
апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, а в разі відсутності такої посади – керівник самостійного структурного підрозділу апарату
місцевої держадміністрації відповідно до розпорядження голови місцевої
держадміністрації;
• у структурному підрозділі зі статусом юридичної особи публічного
права – відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої
державної адміністрації у разі тимчасової відсутності керівника такого структурного підрозділу його обов’язки виконує заступник керівника структурного
підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права.
Крім того, з метою визначення загальних підходів до здійснення політичного керівництва та організації роботи апарату міністерства Законом України «Про
Кабінет Міністрів України» та постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня
2017 року № 243 визначено розподіл обов’язків та повноважень між міністром, його
першим заступником, заступниками міністра та державним секретарем. Для такого
розподілу повноважень між міністром та державним секретарем можна навести
аргументи:
1) міністр, очолюючи відповідну сферу державної політики, повинен зосереджуватися на найважливіших для країни питаннях: виборі найкращої стратегії розвитку
відповідної сфери, формуванні на її основі державної політики та втіленні її в
життя шляхом проведення реформ або інших заходів. Він не повинен витрачати час на вирішення таких питань як кадрові призначення в апараті міністерства, його утримання й функціонування. Власне, державний секретар повинен
розвантажити міністра, звільнивши його від другорядних справ;
2) державні секретарі, будучи державними службовцями, тобто неупередженими,
політично нейтральними професіоналами, мають забезпечити зростання
професіоналізації державної служби загалом. Вони повинні не тільки виконувати доручення міністра, а й займати активну управлінську позицію – попереджати міністра про можливі негативні виклики, пропонувати йому альтернативні варіанти розв’язання проблем. Тобто активно ініціювати спільну роботу
для поліпшення стану справ у сфері відповідальності міністерства;
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3) діяльність державних секретарів у міністерствах сприятиме забезпеченню
паритетності політичних ініціатив міністрів та інтересів суспільства на засадах
законності. Тобто державний секретар не повинен сліпо виконувати будь-яке
доручення. Він повинен бути помічником міністра у виконанні законних ініціатив, спрямованих на задоволення суспільного інтересу, і водночас – першим
попереджати міністра про невідповідність його вказівок законам, державній
політиці уряду або суспільним інтересам загалом. Це має позитивно позначитися на зменшенні проявів корупції, оскільки для реалізації якихось незаконних, зокрема й корупційних, оборудок міністрові тепер доведеться «вступати в злочинну змову» з державним секретарем свого міністерства;
4) наявність стабільно працюючого державного секретаря має забезпечити
стабільність усього апарату міністерства, що сприятиме нагромадженню його
професійного потенціалу та збереженню інституційної пам’яті. Ефективно
працюючий апарат міністерства, тобто організаційно поєднана сукупність
структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також
виконання покладених на міністерство завдань, формується роками. Саме
державний секретар, який залишатиметься на посаді навіть при зміні уряду,
забезпечуватиме, щоб зміна міністра не спричинила дестабілізації роботи
міністерства. У цьому полягає збереження інституційної пам’яті органу влади
як дієвого інструменту та запоруки ефективності функціонування державного
апарату загалом. Це означає, що в разі зміни очільника міністерства адміністративна робота в ньому не починатиметься щоразу, ніби з чистого аркуша,
а, навпаки, накопичений професійний досвід і знання державних службовців
надалі застосовуватимуться без витрачання часу на напрацювання вже відомого чи повторення допущених раніше помилок.
Попри різну за своєю природою спрямованість функцій (політичні та адміністративні), міністр і державний секретар повинні вибудовувати конструктивні
стосунки на засадах взаємодопомоги та взаємоповаги, знаходити порозуміння,
спільну мову, а не конкурувати між собою. Державний секретар не повинен залишатися осторонь комунікації міністра з керівниками структурних підрозділів, адже
він відповідальний за забезпечення функціонування міністерства. Це підвищуватиме
інституційну спроможність міністерства, тобто здатність цієї державної структури
ефективно виконувати покладені на неї функції.
Ефективність інституту керівника державної служби вже підтверджена багаторічним європейським досвідом функціонування публічної адміністрації, а також економічним зростанням держав, у яких його було запроваджено.
Фактично в Європейському Союзі немає країн, де б уряди були організовані на
якихось інших засадах, а не на розмежуванні функцій та співпраці політично призначуваних міністрів і постійно працюючих державних службовців, очолюваних державним
(генеральним, постійним тощо) секретарем або директором, наприклад: в Ірландії –
секретар, у Великій Британії – постійний секретар, у ФРН, Люксембурзі – державний
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секретар, у Бельгії, Греції, Нідерландах – генеральний секретар, Польщі – генеральний директор.
Так, у Франції утворення посади чиновника високого рівня, який не несе політичної відповідальності, дало можливість забезпечити тривалість процесу структурних реформ міністерства незалежно від політичних ризиків та змін міністрів. У
Німеччині міністр «замикає» на собі прийняття рішень на рівні міністерства. А допомагають йому в цьому державні секретарі двох типів – державний, якому підпорядковується адміністративний офіс, і парламентський, який є суто політичною фігурою.
Аналогічний досвід є і в Угорщині. Адміністративний державний секретар керує
повсякденною роботою міністерства, водночас політичний держаний секретар забезпечує зв’язок міністерства з парламентом і представляє міністерство на засіданнях
Держаний Зборів, має право виступати від імені міністерства на засіданнях парламенту
і парламентських комісіях.
У Великобританії існує інститут Постійного секретаря міністерства.
Основними функціями Постійного секретаря є:
– виконання адміністративних функцій міністерства. У цій ролі він відповідальний за організацію, кадрову політику та дисципліну в роботі
міністерства;
– виконання функцій головного радника міністра з державної політики у
своїй сфері;
– забезпечення виконання міністерством стратегічного плану міністерства,
що погоджується та затверджується міністром. Основним завданням
Постійного секретаря є забезпечувати ефективну та раціональну організацію міністерства та дотримання пріоритетів уряду в цій сфері, а також
виконання доручень міністра;
– виконання функцій аудитора міністерства. Суть цієї ролі полягає у особистій відповідальності за належне використання державних фінансів, виділених на його міністерство, за ведення рахунків міністерства та за ефективне і раціональне використання державних коштів тощо.
Постійний секретар у Великобританії, як правило, призначається на обмежений строк – можливо 2-3 роки. Призначення відбувається шляхом проведення
відкритого конкурсу Процес заповнення вакансії здійснюється шляхом розміщення
оголошення в національних газетах, на вебсторінці міністерства та за допомогою
внутрішньої електронної розсилки. Кандидати можуть бути державними службовцями або мати інший досвід роботи.
Серед функціональних завдань генерального секретаря в Нідерландах немає
обов’язків, які б мали політичне спрямування. Проте міністр може залучати особу,
яка обіймає цю посаду, до участі у заходах, на яких приймаються політичні рішення.
До того ж, держсекретар може бути членом політичної партії, хоча сам політичною
діяльністю займатися не має права.
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Принциповими положеннями європейського досвіду є те, що:
– міністр як «політик» має заступника, який є його однодумцем, призначається разом з ним, надає підтримку міністру в політичній діяльності, в
тому числі у зв’язках з парламентом, і в разі потреби – тимчасово виконує
обов’язки міністра;
– керівник апарату міністерства є державним службовцем покликаним організовувати діяльність апарату міністерства та забезпечувати стабільність
і наступництво в його роботі. Зайняття посади керівника апарату міністерства відбувається на конкурсних засадах і відзначається стабільністю,
тобто не може пов’язуватися із строком повноважень жодного політичного органу, в тому числі – глави держави. З практики європейських країн
не відомі факти, щоб державний секретар міністерства чи інший державний
службовець виконував обов’язки міністра в час його відрядження, хвороби
чи відпустки.

1.2. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади
Невід’ємною рисою демократичного урядування є орієнтація на діалог
з суспільством, відкритість і прозорість, встановлення довіри громадськості до
державних органів. Сучасне суспільство вимагає від Уряду таких якостей, як відкритість, прозорість, наявність функціонуючого зворотного зв’язку. Виправдання таких
очікувань можна забезпечити лише шляхом застосування діалогових форм управління, які в свою чергу можна реалізовувати в різних моделях партнерства, у тому
числі у сфері державної служби та управління нею.
Частина перша статті 45 Закону України «Про державну службу» передбачає
обов’язкове щорічне публічне звітування керівників органів виконавчої влади.
Метою звітування є інформування громадськості про підсумки діяльності
відповідного державного органу, забезпечення належної прозорості та підзвітності
громадськості.
Стаття певною мірою пов’язана з принципом прозорості державної служби,
визначеним пунктом 9 частини першої статті 4 Закону.
Як випливає зі змісту статті 45 Закону, відповідно до Типового порядку керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади повинні щороку
виступати з публічним звітом про підсумки діяльності державного органу,
який вони очолюють, за участю представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій,
експертів відповідних галузей та ЗМІ.
Типовим порядком встановлено загальні вимоги до організаційних та
технічних заходів щодо підготовки і проведення публічного звіту керівника органу
виконавчої влади. Він поширюється на керівників усіх органів виконавчої влади, крім
міністрів.
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Згідно з Типовим порядком щороку до 25 лютого орган виконавчої влади
готує звіт про свою діяльність за попередній рік.
Керівник органу виконавчої влади відповідає за дані, наведені у публічному звіті.
Територіальні органи за дорученням керівника органу виконавчої влади вищого
рівня готують матеріали згідно із своєю компетенцією для наповнення публічного звіту.
При формуванні публічного звіту можуть використовуватися таблиці,
діаграми, презентації, фотографії, слайди тощо.
Публічний звіт разом з інформацією про його проведення розміщується не
пізніш як за тиждень до його проведення та після нього:
– керівниками центральних органів виконавчої влади і головами обласних
державних адміністрацій на вебсайті відповідного органу та вебсайті
«Громадянське суспільство і влада»;
– головами районних державних адміністрацій на вебсайті відповідного
органу виконавчої влади та вебсайті відповідної обласної державної
адміністрації.
За потреби публічний звіт керівника органу виконавчої влади та інформація
щодо його проведення також можуть бути розміщені і в ЗМІ.
Інформація про проведення публічного звіту в обов’язковому порядку
повинна містити регламент проведення публічного звіту, час, дату та місце проведення, відомості про відповідальний структурний підрозділ із зазначенням відповідальної особи та контактної інформації.
Публічний звіт проводиться у формі офіційного виступу керівника
органу виконавчої влади не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня його
оприлюднення із запрошенням представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій,
експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.
Регламент публічного звіту передбачає можливість поставлення запитань присутніми представниками громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертами
відповідних галузей і представниками ЗМІ.
Публічний звіт має містити:
– інформацію про результати роботи органу виконавчої влади (завдання
та заходи, їх виконання). Перелічуються заходи, які було здійснено, та
завдання, які було виконано органом виконавчої влади для досягнення
стратегічних цілей;
– аналіз діяльності органу виконавчої влади (зазначаються результати, яких
було досягнуто у сфері виконання поставлених завдань та проведення
певних заходів);
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– стан використання коштів державного бюджету. Наводиться співвідношення бюджету поточного року з фактичними витратами попереднього
року, а також аналізується ефективність використаних коштів та проводиться порівняння з попереднім звітним періодом;
– організаційну інформацію про структуру органу виконавчої влади та зміни
у такій структурі (якщо вони відбувалися у звітному періоді), результати
роботи (із наведенням їхніх основних характеристик) територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади;
– іншу інформацію в межах компетенції органу виконавчої влади, що може
бути винесена на публічне обговорення.
Отже, після створення інституту керівника державної служби та запровадження посад державних секретарів Секретаріату Кабінету Міністрів та міністерств
в Україні з’явився формальний розділ між політичним керівництвом і професійним
держапаратом, який в тій чи іншій формі успішно діє в більшості європейських країн.
Приведення вітчизняного законодавства у відповідність до європейських
принципів державного управління програми SIGMA наближує Україну до вступу в
Європейську спільноту.
Однак, як свідчить зарубіжний досвід, лише чітке дотримання вимог прийнятого законодавства на практиці не тільки на етапі вступу в ЄС, а й після одержання
членства в ньому, надасть можливість успішно провести реформу державного управління, яка б створила професійну державну службу, забезпечила ефективність її
роботи, сприяла реальним змінам у різних галузях і сферах суспільного життя.
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РОЗДІЛ 2.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Ефективна система державного управління є однією із основних передумов
демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.
У 2016 році Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування
державного управління України на період до 2021 року і затвердив План заходів з її
реалізації, що відповідає європейським стандартам належного урядування. Основна
мета реформи – формування ефективної системи державного управління, що здатна
виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний
сталий розвиток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики.
Одним із напрямів реформи державного управління є реформа державної
служби та управління людськими ресурсами, що передбачає забезпечення державних
органів висококваліфікованими і компетентними державними фахівцями, здатними
реалізовувати реформи у пріоритетних галузях.
Закон України «Про державну службу», розроблений за участі експертів
програми SIGMA, також приділяє велику увагу питанню підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління, а також визначає принципи, правові та
організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої,
ефективної, орієнтованої на громадян державної служби.
Відповідно до Закону України «Про державну службу», державна служба – це
публічна, професійна, політично неупереджена діяльність з практичного виконання
завдань і функцій держави.
Державний службовець — це громадянин України, який займає посаду
державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті
(секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та
здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів
державної служби.
Правовий статус державного службовця, як спеціального суб’єкта публічного права обумовлений змістом державно-службових правовідносин. Він визначається Конституцією України, Законом України «Про державну службу», іншими
нормативно-правовими актами та характеризується сукупністю прав, обов’язків,
повноважень та обмежень.
Правовому статусу державного службовця присвячений розділ 2 Закону
України «Про державну службу», який охоплює питання прав та обов’язків державного службовця, виконання доручень, політичної неупередженості та захисту права
на державну службу.
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2.1. Права та обов’язки державного службовця
Першим елементом правового статусу державного службовця є його права.
Права державного службовця можна згрупувати за такими напрямами:
1) права державниого службовця як людини і громадянина (повага до своєї
особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку
керівників, колег та інших осіб; участь у професійних спілках з метою захисту
своїх прав та інтересів; участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій);
2) права, пов’язані з проходженням державної служби (чітке визначення посадових обов’язків; отримання від державних органів, підприємств, установ та
організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації; безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної
служби; професійне навчання; просування по службі);
3) права, які гарантують соціальний і правовий захист (належні для роботи
умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; оплата праці; відпустки,
соціальне та пенсійне забезпечення; оскарження рішень про накладення дисциплінарного стягнення; захист від незаконного переслідування з боку державних
органів; проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття
безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри).
Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях
про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях. Як правило,
такі права стосуються питань службової діяльності державних службовців, тобто
порядку і правил їх взаємодії з іншими посадовими і службовими особами, підготовки
документів, процедури їх погодження тощо. Розширення на локальному рівні прав
державних службовців сприяє більш ефективному здійсненню ними своїх повноважень, проявленню розумної ініціативи, більш якісному здійсненню повноважень відповідного державного органу.
Другим елементом правового статусу державного службовця є його
обов’язки, які можна поділити на загальні та спеціальні.
До загальних обов’язків державних службовців належить: дотримання
Конституції України, реалізація законів та підзаконних нормативно-правових актів,
забезпечення ефективної роботи та сумлінне виконання завдань і функцій державних
органів, своєчасне й точне виконання рішень державних органів та посадових осіб.
Спеціальні обов’язки визначені у ст. 8 Закону України «Про державну службу»,
до них належать:
1) дотримуватися Конституції та законів України та діяти лише на підставі, в
межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України;
2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
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3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та
громадянина;
4) з повагою ставитися до державних символів України;
5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти
можливим спробам її дискримінації;
6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і
функцій державних органів;
7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки та умови контракту
про проходження державної служби (у разі укладення);
8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених
Конституцією та законами України;
9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час
проходження державної служби;
11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у
зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
18 листопада 2020 року прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №246 і від 22 липня 2016
р. №448», яка врегульовує деякі питання щодо проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень, а також щодо оновлення компонентів вимоги до компетентності
Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А». Такі зміни передбачають оновлення компонентів вимоги до компетентності «Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки» і «Стратегічне
бачення».
Державний службовець органічно пов’язаний з державою, й уже через це до
нього висуваються специфічні вимоги: не чинити дій, які приводять до підриву авторитету державної служби, не брати участі в страйках, а також інших діях, що порушують функціонування державних органів.
Обов’язок не чинити дій, які ускладнюють роботу органів державної влади,
модифікується залежно від посади, яку обіймає службовець. Так, несумісні з посадою
державного службовця публічні заяви про неправильну політику Кабінету Міністрів
України, публічна критика Президента, Прем’єр-міністра, міністра, інших керівників
органів державної влади
Державний службовець не має права використовувати свої службові обов’язки,
авторитет державної служби і знання документів для того, щоб критикувати
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діяльність органів державної влади та їхніх посадових осіб. Державний службовець
не має права критикувати свого керівника, орган, у якому він служить, щодо питань
політики, яку мають проводити цей орган і посадові особи. Якщо державний службовець не згідний з цією політикою, він має подати у відставку.
Державний службовець не має права апелювати до преси, оскільки інформацію можуть надавати лише вповноважені на це державні службовці. Про діяльність, недоліки, упущення чи зловживання по службі в діяльності відповідного органу
державної влади можна рекомендувати державним службовцям звертатися у вищі
органи, до вищого керівництва, зокрема до Кабінету Міністрів України.

2.2. Спеціальні обмеження
Спеціальні обмеження є третім елементом правового статусу державного
службовця
Право бути державним службовцем мають громадяни України, яким виповнилося 18 років, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, які вільно володіють державною мовою.
Надаючи всім громадянам України рівне право доступу на державну службу,
законодавець разом з тим встановлює коло обмежень, пов’язаних із прийняттям на
державну службу та проходженням державної служби.
Так, не може бути державним службовцем особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої
обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо
така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з
корупцією, – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду
законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
Законами України для деяких категорій державних службовців можуть встановлюватися інші обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу.
Статтями 22-27 ЗУ «Про запобігання корупції», встановлено спеціальні обмеження стосовно діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та
місцевого самоврядування, зокрема щодо:
– одержання неправомірної вигоди;

24

–
–
–
–

одержання подарунків;
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави;
спільної роботи близьких осіб.

Головна мета правових обмежень – це забезпечення ефективного функціонування державної служби, встановлення правових бар’єрів перед можливими
зловживаннями державних службовців, створення умов для належного виконання
посадових повноважень і реалізація встановлених Конституцією прав і свобод
службовців.

2.3. Політична неупередженість
Політична неупередженість державного службовця, полягає у дотриманні
ним певних обмежень і заборон, які стосуються членства у політичних партіях і ставлення до політичних партій, окремих політиків, у тому числі тих, що займають політичні посади в державних органах, власних особистих політичних поглядів і переконань державного службовця, його участі у виборчому процесі тощо.
У європейських країнах немає жорсткого підходу до партійності державного службовця, оскільки департизація професійної діяльності досягається шляхом
контролю з боку громадянського суспільства, традицій державотворення та державного управління, важелів відповідальності за ухвалення рішень.
Закріплення у ЗУ «Про запобігання корупції» принципу політичної неупередженості є суттєвим кроком щодо подальшої деполітизації державної служби.
Сутність принципу деполітизації полягає у недопущенні впливу політичних
поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних
поглядів під час виконання посадових обов’язків.
Важливо! Політична неупередженість передбачає прямі заборони та обмеження, що
застосовуються до державних службовців, зокрема:
1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає
посаду державної служби категорії «А». У такому випадку державний службовець на час його перебування на державній службі повинен зупинити членство
в політичній партії;
2) обіймати посади в керівних органах політичної партії. Зазначена норма має
самостійний характер і є обов’язковою не тільки для державних службовців
категорії «А», але і для всіх інших державних службовців;
3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий
державний службовець займає посаду державної служби категорії «А»;
4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших
осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються
політичними партіями;
5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
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Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди
та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити
його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж
державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав
і свобод інших людей.
Стаття 10 Закону України «Про державну службу» передбачає можливість
особі, яка є державним службовцем реалізувати своє конституційне право щодо
участі у вирішенні питань місцевого значення, зокрема шляхом участі державних
службовців у виборчому процесі як кандидатів у депутати.
У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною
виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (створеними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це
керівника державної служби.
За заявою державного службовця йому надається відпустка без збереження
заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за
рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі й до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.
Крім того, під час передвиборної агітації вказані вище особи не можуть бути
звільнені з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або
уповноваженого ним органу (крім випадків ліквідації), командира військової частини
(формування), без їх згоди не можуть бути переведені на іншу роботу, направлені
у відрядження чи призвані на військову або альтернативну (невійськову) службу,
навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
Державним службовцям заборонено організовувати і брати участь у страйках
та агітаціях, крім випадків коли такі державні службовці зареєстровані кандидатами
у депутати.
Згадана заборона стосується права державних службовців будь-яких
державних органів брати участь у передвиборчій агітації не тільки у робочий, але і
позаробочий час, чи вихідні або святкові дні.

2.4. Виконання наказу (розпорядження), доручення
Державний службовець під час виконання посадових обов’язків діє у межах
повноважень, визначених законом, і підпорядковується своєму безпосередньому
керівнику або особі, яка виконує його обов’язки, чи особі, визначеній у контракті про
проходження державної служби (у разі укладення).
Безпосередній керівник — найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець.
Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження),
доручення безпосереднього керівника, видані в межах його повноважень.
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Водночас, якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження),
доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він
зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника. До речі, під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення
працівників патронатної служби.
Наказ (розпорядження) має бути оформлений письмово та містити:
– конкретне завдання, інформацію про його предмет;
– мету;
– строк виконання;
– особу, відповідальну за виконання.
Треба звернути увагу на те, що наказ (розпорядження) має бути письмовим, а
доручення може бути як письмовим так і усним.
У державному органі, як правило, право видання письмових наказів (розпоряджень) належить керівнику державної служби.
Доручення керівника є формою його організаційно-розпорядчої роботи з
керівництва повсякденною діяльністю підрозділу. Як правило, такі доручення видаються в усній формі і носять індивідуальний характер.
Процедура виконання наказу, доручення має свої особливості, визначені у ч. 6
ст. 9 ЗУ «Про державну службу».
Так, державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності
виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його
письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий
наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі
державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного
наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.
Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово
підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк. У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк
наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим.
За видання керівником та виконання державним службовцем явно злочинного
наказу (розпорядження), доручення відповідні особи несуть відповідальність згідно
із законом.
Законом також визначено порядок доведення до відома державного службовця інформації або документів.
Доведення інформації або документів до відома державного службовця здійснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням
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інших засобів телекомунікаційного зв’язку (такий спосіб фіксується протоколом у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).
Інформація або документи надсилаються державному службовцеві за
адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи
з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій
справі контактними даними, які державний службовець при вступі чи проходженні
державної служби зобов’язаний повідомити службу управління персоналом.
Інформація або документи, надіслані поштою, в тому числі електронною,
чи шляхом передачі з використанням інших засобів зв’язку вважаються такими, що
доведені до відома державного службовця на п’ятий календарний день з моменту їх
відправлення.

2.5. Захист права на державну службу
Захист державним службовцем права на державну службу або вимога про
усунення перешкод у користуванні такими правами здійснюється шляхом подання
керівнику державної служби у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен
був дізнатися про порушені права чи факт виникнення перешкод їх реалізації, скарги
із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод їх реалізації.
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань
громадян, посадових осіб.
Подання такої скарги є правом, а не обов’язком державного службовця.
У скарзі державний службовець може вимагати від керівника державної служби
утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів.
Форма скарги до керівника державної служби не затверджена, а тому вона
може бути викладена у довільній формі із зазначенням традиційно усталених реквізитів: адресат — керівник державної служби, адресант — держслужбовець, дата
написання скарги, підпис скаржника. У скарзі мають бути викладені: факти, які мали
місце і, на думку держслужбовця, спричинили порушення його прав або перешкоду
у їх реалізації; вимога їх перевірки і усунення; вимога створення відповідної комісії.
Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня
отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення). У відповіді керівника має міститися інформація про перевірку фактів,
зазначених держслужбовцем, та у разі їх підтвердження – про подальші дії керівника
державної служби стосовно відновлення порушених прав.
У разі неотримання в установлений строк (не пізніше 20 календарних днів)
обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної
служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до суду.
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РОЗДІЛ 3.
ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
3.1. Підвищення на посаді та переведення на іншу посаду
державної служби
Проходження державної служби – це тривалий процес, який починається
з виникнення державно-службових відносин, тобто з моменту вступу на державну
службу, призначення на посаду державної служби та прийняття присяги державного службовця, з подальшим просування державного службовця по службі за
посадами та рангами, тобто розвитком його/її службової кар’єри, проведення оцінювання результатів службової діяльності та підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців, і закінчується припиненням державно-службових відносин, тобто припиненням державної служби.
Кар’єра державного службовця – це свідомо обраний шлях службового
просування, прагнення досягти певного статусу – соціального, посадового, кваліфікаційного, професійного, що сприяє самоствердженню державного службовця як
особистості та самореалізації як громадянина у суспільних відносинах.
Проходження державної служби ґрунтується на ключових, вихідних засадах
державної служби, визначених у статті 4 Закону України «Про державну службу»,
зокрема законності, верховенстві права, професіоналізмі, патріотизмі, доброчесності, ефективності, забезпеченні рівного доступу до державної служби, політичній
неупередженості, прозорості та стабільності. Саме на дотримання цих та інших
принципів спрямована процедура проходження державної служби.
У цьому розділі, у свою чергу, буде зосереджено увагу на таких питаннях
проходження державної служби, як просування державного службовця по службі,
вирішення інших питань, пов’язаних із службою, зміна істотних умов державної
служби, проведення оцінювання результатів службової діяльності, стаж державної
служби та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про державну службу» прийняття
на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення
інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій
посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань,
що їм присвоюються.
Стаття 38 Закону частково кореспондує з частиною другою статті 38
Конституції України, якою передбачено, що громадяни користуються рівним правом
доступу до державної служби, та пунктом 12 частини першої статті 92 Конституції
України, згідно з яким виключно законами визначаються основи державної служби.
Водночас відповідно до статті 40 вищезазначеного Закону просування
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державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної
компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу
відповідно до цього Закону.
Зазначена стаття враховує рекомендації (стандарти) міжнародних організацій, зокрема Рекомендації № R (2000) 6 та (2000) 10 Комітету Міністрів Ради
Європи з питань регулювання державної служби.
Зокрема, відповідно до Рекомендації № R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради
Європи про статус публічних службовців у Європі призначення на посаду, яка передбачає вищий рівень відповідальності, має здійснюватися на основі достоїнств публічного службовця.
Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби регламентується статтями 22-30 Закону.
Відповідно до частини першої статті 31 Закону, на посаду державної служби
призначається переможець конкурсу.
Таким чином, просування державного службовця по службі здійснюється лише
шляхом зайняття вищої посади. Спосіб просування по службі – конкурс. Ключовим,
встановленим законом критерієм визначення переможця конкурсу серед відповідних претендентів на посаду, є професійна компетентність.
Разом з тим, просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення
(глава 2 розділу VIII Закону).
Варто взяти до уваги, що відповідно до частини шостої статті 39 Закону не
здійснюється присвоєння чергового рангу державному службовцю протягом шести
місяців від дня отримання ним негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.
Крім того, слід звернути увагу, що статтею 41 Закону визначено умови переведення державного службовця на іншу посаду без обов’язкового проведення
конкурсу.
Норми статті 41 Закону кореспондують з пунктом 6 додатка до Рекомендації
№ R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи про
статус публічних службовців у Європі, яка визначає процедуру переведення публічного службовця на іншу посаду чи місце роботи.
Термін «переведення» в Рекомендації розглядається у найширшому сенсі,
оскільки такий крок тягне за собою суттєві наслідки для публічного службовця.
Можливість переведення важлива і для керівництва, оскільки забезпечує
певний ступінь мобільності персоналу для ефективного виконання ним своїх функцій.
Переведення є важливим і для самих службовців, які повинні мати можливість
змінювати свої обов’язки чи місце роботи.
Так, згідно зі статтею 41 Закону без обов’язкового проведення конкурсу і з
урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей державний
службовець може бути переведений:
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• на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному
пункті) – за рішенням керівника державної служби або суб’єкта призначення;
• на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному
органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті) –
за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.
Рівнозначною вважається посада державної служби, що належить до
однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням рівнів державних органів.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII рівнозначна посада – посада державної
служби, що належить до однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням
рівнів державних органів.
Розподіл посад державної служби за відповідними категоріями і підкатегоріями можна знайти у Схемі посадових окладів державних службовців, затвердженій
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.
Поділу державних органів за рівнями присвячена стаття 51 Закону.
Приклади переведення на рівнозначну посаду:
– переведення завідувача самостійного сектору персоналу (підкатегорія Б2) з
Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській
області, на таку ж посаду в Головному управлінні Державної казначейської
служби України в Полтавській області;
– переведення заступника керівника відділу у складі департаменту на посаду
завідувача сектору у складі департаменту (обидві посади належать до
підкатегорії Б3).
Водночас нижчою посадою є:
• посада державної служби, що належить до нижчої підкатегорії посад державної
служби незалежно від рівня державного органу;
• посада державної служби в державному органі з нижчим рівнем у межах однієї
підкатегорії посад державної служби.
Приклади переведення на нижчі посади:
– посада головного фахівця державного органу (підкатегорія В1) є нижчою
посадою щодо посади заступника керівника територіального органу
центрального органу виконавчої влади (підкатегорія Б2);
– посада головного фахівця центрального органу виконавчої влади (підкатегорія В1) буде нижчою посадою щодо посади головного фахівця Апарату
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Верховної Ради України (підкатегорія В1), оскільки рівень першого державного органу – нижче.
Якщо державного службовця переводять на іншу нижчу посаду у зв’язку
зі зміною істотних умов державної служби, скороченням штату державних
службовців або ліквідацією державного органу, його повинні попередити про
такі зміни не пізніше ніж за 30 календарних днів.
Попередження не знадобиться, наприклад, якщо переведення на нижчу
посаду відбувається за заявою самого державного службовця.
Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.
З урахуванням практики застосування законодавства у сфері державної
служби доцільно, щоб надання державним службовцем згоди на переведення здійснювалося у письмовій формі.
Разом з тим, суб’єкт призначення з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей може прийняти рішення про одночасне переведення не менше двох державних службовців між посадами, які
вони займають. Переведення здійснюється лише на рівнозначні посади та за згодою
державних службовців.
По суті, у цьому випадку йдеться про так звану ротацію кадрів.
Водночас переведення не зупиняє перебіг п’ятирічного строку призначення
на посаду державної служби категорії «А», визначеного пунктом 1 частини другої
статті 34 цього Закону.
Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути
переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.
Не допускається переведення в іншу місцевість:
– державного службовця – вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном
дитини віком до 14 років;
– державного службовця, який у встановленому законодавством порядку
визнаний особою з інвалідністю;
– у разі виникнення у державного службовця особливо важливих особистих
або сімейних обставин.
Переведення не повинно бути прихованим покаранням. Це твердження
пов’язане з нормою статті 41, згідно з якою переведення державних службовців
здійснюється лише за згодою державного службовця.
У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується
заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
У зв’язку з цим, норми статей 114 та 170 КЗпП при переведенні державних
службовців на нижче оплачувану посаду не застосовуються, тобто державним службовцям не надається доплата до середньої заробітної плати.
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3.2. Присвоєння рангів державних службовців та стаж
державної служби
Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців,
вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, здійснюється з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціального звання, що їм присвоюється.
Відповідно до частин першої і другої статті 39 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII ранги державних службовців є видом
спеціальних звань. Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.
Спеціальне звання – це категорія, яка свідчить про службове становище службовця в державному органі та присвоюється з урахуванням посади, що він/вона
обіймає, його/її професійної компетентності, професійної підготовки та терміну
служби.
Стаття 39 Закону України «Про державну службу» кореспондує з пунктом 6
частини другої статті 92 Конституції України, згідно з якою виключно законами встановлюються військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання.
Як випливає зі змісту пункту 6 частини другої статті 92 Конституції, громадянам України, які проходять військову службу, присвоюються встановлені відповідно до закону військові звання, а особам, що проходять іншу мілітаризовану або
цивільну державну службу, – дипломатичні ранги та інші спеціальні звання.
Для мілітаризованої державної служби спеціальними званнями є звання осіб
рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту, Національної поліції,
НАБУ, ДБР та деяких інших державних органів згідно зі спеціальними законами.
Також стаття 39 вищезазначеного Закону тісно пов’язана з частиною другою
статті 6 цього Закону, в якій визначено категорії посад державної служби.
Абзацом першим частини другої та частиною третьою статті 39 Закону встановлено дев’ять рангів державних службовців. Відповідно до категорій посад
державної служби присвоюються такі ранги:
– державним службовцям, які займають посади державної служби категорії
«А», – 1, 2, 3 ранг;
– державним службовцям, які займають посади державної служби категорії
«Б», – 3, 4, 5, 6 ранг;
– державним службовцям, які займають посади державної служби категорії
«В», – 6, 7, 8, 9 ранг.
Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної
служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.
Наприклад, особі, що вперше призначається на посаду державної служби категорії
«В», може бути присвоєно лише 9 ранг.
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Частина п’ята статті 39 Закону визначає момент присвоєння рангу
державному службовцю:
– одночасно з призначенням на посаду державної служби;
– винятком є встановлення випробування (стаття 35 Закону) при призначення особи на посаду державної служби. Так, при призначенні особи на
посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. У разі встановлення випробування присвоєння рангів державних
службовців здійснюється після закінчення строку випробування – до
шести місяців (частина третя статті 35 Закону).
Ранги державним службовцям присвоює суб’єкт призначення, крім
випадків, передбачених законом.
Підставою для прийняття рішення про присвоєння державному службовцю чергового рангу є подання суб’єктові призначення, що готується службою
управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець.
Таке подання вноситься:
• щодо державних службовців, які займають посади державної
служби категорії «А»:
– Державним секретарем Кабінету Міністрів України – щодо своїх
заступників;
– першим заступником або заступником Державного секретаря Кабінету
Міністрів України – щодо Державного секретаря Кабінету Міністрів
України;
– міністром – щодо державного секретаря міністерства;
– керівником центрального органу виконавчої влади, який не є членом
Кабінету Міністрів України, – щодо своїх заступників;
– першим заступником або заступником керівника центрального органу
виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України, – щодо
керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом
Кабінету Міністрів України;
– Головою Конституційного Суду України – щодо керівника Секретаріату
Конституційного Суду України;
– керівником Секретаріату Конституційного Суду України – щодо своїх
заступників;
– Головою Верховного Суду України – щодо керівника апарату Верховного
Суду України та його заступників;
– Головою вищого спеціалізованого суду – щодо керівника апарату вищого
спеціалізованого суду та його заступників;
– Головою Вищої ради правосуддя – щодо керівника секретаріату Вищої
ради правосуддя та його заступників;
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– керівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України –
щодо своїх заступників. Заступниками керівника секретаріату Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України – щодо керівника секретаріату
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
– Головою Державної судової адміністрації України – щодо заступників.
Заступником Голови Державної судової адміністрації України – щодо
Голови Державної судової адміністрації України;
– керівником іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється
на всю територію України, – щодо керівника державної служби в такому
органі;
• щодо державних службовців, які займають посади державної служби
категорії «Б» та «В» – службою управління персоналом суб’єктові призначення за попереднім погодженням безпосереднім керівником, якщо такий
керівник не є суб’єктом призначення.
У поданні щодо присвоєння рангу державного службовця обов’язково
зазначаються:
• дата присвоєння попереднього рангу, номер і дата відповідного рішення –
у разі присвоєння державному службовцю чергового рангу в межах відповідної категорії посад державної служби;
• завдання, виконані державним службовцем, що мають важливе значення
для розвитку держави або регіону чи особливі досягнення – у разі присвоєння державному службовцю достроково чергового рангу в межах відповідної категорії за особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань.
Разом з поданням подаються такі документи:
– біографічна довідка;
– копія першої сторінки та сторінок трудової книжки із записами про призначення на посаду та присвоєння попереднього рангу.
Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення
між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними
рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Цей Порядок визначає механізм присвоєння державним службовцям рангів
під час прийняття на державну службу та її проходження.
Нижче наведено процедуру звичайного та дострокового присвоєння чергового рангу державного службовця, а також присвоєння чергового рангу державного
службовця поза межами відповідної категорії посад.
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Присвоєння державному службовцю чергового рангу, тобто наступного
вищого рангу:
• здійснюється у межах відповідної категорії посад державної служби через
кожні три роки служби з урахуванням оцінювання його службової
діяльності;
• державному службовцю, який призначається на посаду більш високої
категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено попередній або присвоєно черговий ранг у межах відповідної категорії посад:
– черговий ранг присвоюється лише у разі, коли попередній ранг був
присвоєний державному службовцю більше ніж рік тому з урахуванням
результатів оцінювання його службової діяльності;
– при залишенні попереднього рангу черговий ранг присвоюється
державним службовцям з урахуванням часу присвоєння попереднього
рангу.
• можливість присвоєння чергового рангу залежить від результатів
оцінювання службової діяльності державного службовця (стаття 44
Закону). Під час присвоєння чергового рангу державному службовцю, який
не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному
державному органі, враховується інформація про оцінювання результатів
його службової діяльності за попереднім місцем роботи, яка надається на
запит служби управління персоналом. Разом з тим, отримання державним
службовцем позитивної, відмінної оцінки за результатами зазначеного оцінювання або відсутність результатів такого оцінювання через те, що воно не
проводилось, на згаданий термін присвоєння чергового рангу не впливає;
• не присвоюється черговий ранг державному службовцю протягом
строку застосування до нього дисциплінарного стягнення та
протягом шести місяців від дня отримання державним службовцем
негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.
Такі періоди не зараховуються до трирічного строку, передбаченого для
присвоєння чергового рангу;
• державному службовцю, який був звільнений з державної служби та
повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три
роки з дня призначення на посаду державної служби;
• період перебування державного службовця у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.
У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється
з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених відпусток та періоду
роботи після виходу з них;
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• державному службовцю, увільненому від виконання обов’язків на період
проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на
особливий період, період проходження такої військової служби зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.
Водночас частина сьома статті 39 Закону визначає можливість дострокового присвоєння державному службовцю чергового рангу, тобто без дотримання трирічного періоду між попереднім і наступним рангами. Таке присвоєння може здійснюватися:
• не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу;
• за особливі досягнення або за сумлінне виконання особливо відповідальних
завдань.
Досліджуючи сумлінність виконання державними службовцями своїх обов’язків,
С.В. Ківалов та Л.Р. Біла-Тіунова ведуть мову про те, що сумлінність включає низку таких
складників, як своєчасність, точність, чіткість, інтенсивність, ефективність, та нерозривно пов’язана з творчою ініціативністю державного службовця.
Крім того, під «сумлінністю» виконання службових (посадових) обов’язків слід розуміти
те, що державний службовець має виконувати ці обов’язки добросовісно, старанно,
ретельно та чесно. Такі обов’язки мають виконуватися з максимальною самовіддачею
кожного конкретного державного службовця в межах його компетенції.

Також частиною восьмою статті 39 Закону визначено, що присвоєння чергового рангу державному службовцю поза межами відповідної категорії посад у
зв’язку з його виходом на пенсію може здійснюватися:
• за сумлінну службу;
• лише тому державному службовцю, який має найвищий ранг у межах відповідної категорії посад на момент звільнення з державної служби у зв’язку з
виходом на пенсію.
Очевидно, що зазначені норми розглядаються як форми визнання заслуг
державного службовця.
У той же час, враховуючи, що поняття «особливих досягнень» або «виконання особливо відповідальних завдань» та «сумлінна служба» є оціночними категоріями, їх зміст не розкривається в тексті Закону, а також не передбачаються критерії визначення таких досягнень та завдань і не визначено, чи має
бути сумлінною служба державного службовця за весь період його перебування на
державній службі або це стосується лише часу його служби в державному органі,
з якого він звільняється у зв’язку з виходом на пенсію, то з метою запобігання
неоднозначного застосування норми Закону або зловживань доцільно під
час підготовки подання, обґрунтування досягнень і рівня ефективності, результативності і якості виконання службових обов’язків державними службовцями, та
прийняття рішень щодо присвоєння рангів державним службовцям використовувати
як орієнтир критерії, визначені у:
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• Положенні про застосування стимулюючих виплат державним службовцям;
• Типовому положенні про преміювання державних службовців органів
державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів).
Зокрема, відповідно до пунктів 5-6 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям критеріями інтенсивності праці державних
службовців є:
– якість і складність підготовлених документів;
– терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
– ініціативність у роботі.
Критеріями виконання особливо важливої роботи державними
службовцями є:
– виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів
державної політики, участь у розробленні проєктів нормативно-правових
актів, проведення експертизи таких актів;
– виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.
Водночас відповідно до пункту 2 розділу ІІ Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх
апаратів (секретаріатів) при визначенні розміру особистого внеску державних
службовців в загальний результат роботи державного органу слід враховувати такі критерії, як:
– ініціативність у роботі;
– якість виконання завдань, визначених положеннями про державний орган,
самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва
відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного службовця;
– терміновість виконання завдань;
– виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).
Крім того, зазначеною постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2016 року № 306 передбачено, що особі, яка має військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання та призначається на посаду державного службовця, присвоюється ранг відповідно до співвідношення між рангами
державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та
іншими спеціальними званнями (далі – співвідношення).
Співвідношення встановлюється для випадків призначення осіб, яким
присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких
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може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг
державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів, виходячи із співвідношення.
У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування
на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг,
особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових
осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад
державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.
Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону
України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, присвоюється найнижчий ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної
служби. При цьому строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає
попередній період роботи державного службовця на займаній посаді.
У разі належності посади державного службовця до категорії посад, в
межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, за ним зберігається раніше присвоєний ранг.
Також слід звернути увагу, що з підвищенням рангу державного службовця
збільшується відповідно і одна зі складових його зарплати – надбавка за ранг:
– надбавка за ранг встановлюється з дня його присвоєння;
– державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень),
надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
– особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і має
ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період
випробування виплачується відповідно до такого рангу;
– особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням, і якій
був присвоєний ранг відповідно до Закону України «Про державну службу»
від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, надбавка за ранг у період випробування
виплачується відповідно до найнижчого рангу у межах категорії посад,
до якої належить посада державної служби. У разі належності посади до
категорії посад, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж
присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, надбавка
за ранг виплачується відповідно до раніше присвоєного рангу.
Крім того, частиною дев’ятою статті 39 Закону унормовано питання збереження присвоєного рангу державної служби – у разі переходу державного
службовця на посаду нижчої категорії або його звільнення з державної служби.
Тобто, у разі звільнення чи переходу державного службовця на посаду нижчої
категорії за ним залишається присвоєний ранг державної служби. І такі обставини не
є підставою для пониження або позбавлення його раніше присвоєного рангу.
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Разом з тим, згідно з частиною десятою статті 39 Закону позбавити державного службовця рангу можна лише за рішенням суду.
Законом не визначені підстави, на яких державний службовець може бути
позбавлений рангу.
Водночас статтею 54 Кримінального кодексу України передбачено, що засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне
звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду
цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Позбавленням військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є додатковим покаранням, яке спрямоване не лише на здійснення морального впливу на засуджену особу, а й на позбавлення тих переваг, які надають відповідні звання, ранг, чин, кваліфікаційний клас.
Як вид покарання позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину
або кваліфікаційного класу не вказується у санкціях норм Особливої частини ККУ.
Його застосування залежить від рішення суду. Судова практика свідчить, що
суди, застосовуючи таке покарання, враховують зокрема такі обставини,
як використання винним свого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу для
вчинення злочину або для одержання не передбачених законом пільг або переваг
для себе чи для інших осіб, його ставлення до виконання службових обов’язків, наявність дисциплінарних стягнень, поведінку винного в колективі і в побуті.
Водночас стаття 54 ККУ не передбачає позбавлення судом засудженого
почесних звань, державних нагород, наукових ступенів та вчених звань.
Відповідно до частини одинадцятої статті 39 Закону України «Про державну
службу» запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця
робиться в особовій справі (стаття 37 Закону) та трудовій книжці державного службовця (стаття 48 КЗпПУ).
Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону та
Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого Кабінетом Міністрів
України. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю
надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
Стаж державної служби – це загальна тривалість служби державного
службовця в органах державної влади (чи в їхніх апаратах), інших органах, на яких
поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року
№889-VIII.
До стажу державної служби зараховуються:
– час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;
– час роботи на посадах, визначених пунктами 1-8, 9-1, 10 частини третьої
статті 3 Закону;
– час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах;
– час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
– час перебування на посадах суддів;
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– час перебування на посадах прокурорів;
– час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні
звання;
– час професійного навчання державного службовця з відривом від служби,
якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на
державну службу, крім випадків, установлених законом;
– період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але
залишався у трудових відносинах з державним органом;
– час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення
дитиною шестирічного віку;
– час роботи на посадах патронатної служби, зазначених у частині першій
статті 92 Закону.
Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.
Документом для визначення стажу державної служби є:
• трудова книжка;
• копія послужного списку;
• військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства
підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, тощо).
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж
державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем
роботи, служби, а також архівними установами.
Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.
Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання
чинності Законом обчислюється відповідно до пункту 8 розділу XI «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону, а саме у порядку та на умовах, установлених на той
час законодавством.
Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

3.3. Службове відрядження державного службовця
Службові відрядження є невід’ємною складовою виконання посадових обов’язків,
що не потребує згоди державного службовця, крім випадків, встановлених законом.
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Статтею 42 Закону передбачено, що державний службовець може бути направлений у службове відрядження (далі – відрядження) для виконання своїх посадових
обов’язків поза межами постійного місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших
країнах або органів влади іноземних держав у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Ініціатором службового відрядження є керівник державної служби, який
визначає місце, строк службового відрядження і режим роботи у період відрядження
та завдання до виконання. Тобто на керівника державної служби покладено обов’язок
з визначення умов здійснення службового відрядження.
Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством. Направлення державного службовця у відрядження на більш
тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
Так, відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 02
лютого 2011 року № 98, строк відрядження державних службовців, які направляються для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,
епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності
людей, не може перевищувати один рік.
Частиною четвертою статті 42 Закону визначення процедури відшкодування витрат та надання інших компенсацій у зв’язку з направленням
державних службовців у відрядження віднесено до компетенції Кабінету
Міністрів України.
Ця процедура врегульована зазначеною постановою Кабінету Міністрів
України від 02 лютого 2011 року № 98 та затвердження Інструкцією про службові
відрядження в межах України та за кордон.
За державним службовцем на весь період відрядження зберігаються
його посада та заробітна плата. Тобто, гарантується збереження посади і заробітної плати за державним службовцем на період службового відрядження і, відповідно, його право на просування по службі та присвоєння чергового рангу.
Під час направлення державного службовця у відрядження беруться до
уваги його сімейний стан та інші особисті обставини.
Передусім це стосується обставин, які можуть завадити державному службовцю
досягти мети відрядження і, відповідно, – інтересів державної служби. Обставинами,
які слід враховувати керівнику державної служби при вирішенні питання про направлення державного службовця у відрядження, є хвороба, інвалідність державного службовця або члена його сім’ї, народження дитини, смерть члена сім’ї тощо.
Не допускається направлення у відрядження без їхньої згоди вагітних
жінок, державних службовців, які мають дітей віком до 14 років, самостійно виховують дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства.
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Поїздка у відрядження для працівника обов’язкова. За загальним
правилом відмовитися від неї він може тільки в тому випадку, якщо службове
доручення, для виконання якого працівник направляється у відрядження, не
входить до кола його трудових обов’язків. Більше того, при направленні працівника у відрядження роботодавець не зобов’язаний навіть отримувати на це згоду
самого працівника (звісно, за винятком випадків, вказаних вище, коли особа може
бути направлена у відрядження тільки за її згодою або особа не може бути направлена у відрядження з поважних причин/обставин).
Отже, відмова від направлення у відрядження без поважних причин є
порушенням трудової дисципліни. За таке порушення до працівника може бути
застосований один із заходів дисциплінарного стягнення.
Відповідно до статті 66 Закону до державних службовців застосовується
один із таких видів дисциплінарного стягнення:
– зауваження;
– догана;
– попередження про неповну службову відповідність;
– звільнення з посади державної служби.
Перелік дисциплінарних проступків та дисциплінарних стягнень, що враховують тяжкість цих проступків:
• суб’єкт призначення або керівник державної служби може обмежитися
зауваженням у разі недотримання державним службовцем правил
внутрішнього службового розпорядку (частина друга статті 66 Закону);
• суб’єктом призначення або керівником державної служби може бути
оголошено догану державному службовцю у разі допущення ним таких
дисциплінарних проступків (частина третя статті 66 Закону):
– дії, що шкодять авторитету державної служби;
– невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів
органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників,
прийнятих у межах їхніх повноважень;
– прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше
трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
– прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або
висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у
постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу;
• суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити
такого державного службовця про неповну службову відповідність
(частина четверта статті 66 Закону):
– у разі порушення державним службовцем правил етичної поведінки або
невиконання ним вимог щодо політичної неупередженості державного
службовця;
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– у разі вчинення систематично (повторно протягом року) дій, що шкодять
авторитету державної служби, та систематичного (повторно протягом
року) невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків,
актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
• звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише:
– у разі вчинення таких дисциплінарних проступків, як:
·
·
·
·
·

·
·
·

порушення Присяги державного службовця;
вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського
народу;
перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу
злочину або адміністративного правопорушення;
використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в
неправомірних особистих інтересах інших осіб;
подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну
службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини,
що виникли під час проходження служби;
неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин
прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими
особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп’яніння;
прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що
спричинило порушення цілісності державного або комунального
майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину
або адміністративного правопорушення;

– уразі вчинення систематично (повторно протягом року) прогулу (у тому
числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня)
без поважних причин.
За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
Разом з тим, слід звернути увагу, що державний службовець не може бути
притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців
з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення
дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності
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державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік
після його вчинення або постановлення відповідної окремої ухвали суду.

3.4. Зміна істотних умов державної служби
Трудове законодавство України гарантує працівнику дотримання тих умов
трудового договору, які передбачені під час його укладення. Згідно зі статтею 32
КЗпП будь-яка зміна умов трудової функції є зміною істотних умов праці, а
тому в усіх випадках потрібна згода працівника.
У законодавстві про державну службу, так і у законодавстві про працю
відсутнє чітке нормативне визначення понять «істотні умови державної
служби» чи «істотні умови праці», «зміна істотних умов державної служби», «зміна
істотних умов праці», а також «зміни в організації виробництва і праці», «зміни в
організації діяльності державного органу», що в свою чергу суттєво ускладнює практику застосування норм права в цій сфері правового регулювання.
Крім того, постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада
1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» доповнює зміст
поняття «зміни в організації виробництва і праці», яке полягає у ліквідації,
реорганізації, банкрутстві або перепрофілюванні підприємства, установи, організації,
скороченні чисельності або штату працівників і відносить до таких змін: раціоналізацію робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід
на бригадну форму організації і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо, залишаючи цей перелік змін відкритим.
Зважаючи, що призначення, проходження та звільнення з державної служби
мають певну специфіку, яка відрізняється від звичайної трудової діяльності, Законом
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII уведено нові
спеціальні норми, які максимально повно регулюють службові відносини з метою
відокремлення цієї сфери зайнятості та законодавства від трудового. Зокрема,
стаття 43 Закону передбачає правила застосування змін істотних умов
державної служби. Зазначена категорія поряд з переведенням державних службовців є різновидом змін правовідносин щодо проходження державної служби.
Основною відмінністю вищезазначених категорій є те, що для переведення
потрібна згода державного службовця, а про зміни істотних умов державної
служби державний службовець лише повідомляється.
Зміною істотних умов державної служби вважається зміна:
– належності посади державної служби до певної категорії посад;
– основних посадових обов’язків;
– умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового
забезпечення;
– режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
– місця розташування державного органу (в разі його переміщення до
іншого населеного пункту).
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Разом з тим, слід звернути увагу, що Законом України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо перезавантаження влади» зі статті 43 Закону України
«Про державну службу» виключено деякі підстави для запровадження змін
істотних умов державної служби, такі як ліквідація або реорганізація державного
органу; зменшення фонду оплати праці державного органу; скорочення чисельності
або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу.
Зазначені підстави віднесено до підстав припинення державної служби
за ініціативою суб’єкта призначення (пункту 4 частини першої статті 83 Закону).
І для їх застосування діє інша процедура.
Відповідно до частини четвертої статті 43 Закону державний службовець
має бути обов’язково письмово повідомлений про зміну істотних умов
державної служби.
Така зміна запроваджується одноосібно керівником державної служби в
державному органі без отримання на це згоди державного службовця.
Про зміну істотних умов державної служби керівник державної служби
письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 30 календарних
днів до зміни істотних умов державної служби. Тобто, Законом визначається
лише мінімальний строк інформування державного службовця про зміну
істотних умов державної служби.
Також встановлено, що повідомлення державного службовця про зміну
істотних умов не потрібне у разі підвищення заробітної плати. Фактично
повідомлення не пізніш як за 30 календарних днів про зміну істотних умов державної
служби передбачено для надання можливості державному службовцю уникнути негативних наслідків, пов’язаних зі зміною істотних умов державної служби, розпочати
пошук нового місця роботи.
Незгода державного службовця на продовження служби на нових
умовах є підставою для його звільнення за письмовою заявою згідно з пунктом
6 частини першої статті 83 Закону або для переведення за письмовою заявою на
іншу запропоновану йому посаду. Така заява має бути подана державним службовцем не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням
про зміну істотних умов державної служби. Фактично цей строк відповідає строку
письмового повідомлення про зміну істотних умов державної служби.
Державний службовець вважається таким, що погодився на продовження проходження державної служби, якщо протягом 30 календарних днів з дня
його письмового повідомлення про зміну істотних умов служби від нього не надійшла
жодна із зазначених вище заяв. Тобто, мовчання вважається згодою державного
службовця на продовження проходження державної служби.
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3.5. КРІ та оцінка результатів службової діяльності
державних службовців
Підвищення ефективності діяльності органів державної влади, якість реалізації державних функцій і впровадження нових методів управління стали головною
метою усіх значних реформ державної служби, що здійснювалися за останні роки
в різних країнах. Як показує практика, успіх проведення реформ великою мірою
залежить від створення ефективної системи ключових показників ефективності діяльності (KPI) державних службовців та їх оцінки, від зацікавленості
державних службовців у досягненні суспільно значущих цілей і завдань.
Ключові показників ефективності (англ. Key Performance Indicators, KPI) –
показники, які є типом вимірювання ефективності. КРІ оцінюють успіх організації чи
конкретної діяльності (наприклад, проєкти, програми, продукти та інші ініціативи), в
яких вона бере участь.
KPI – показники діяльності працівника, підрозділу (організації), які допомагають йому/їй у досягненні стратегічних та операційних цілей. Використання
ключових показників ефективності дає організації можливість оцінити свій стан і
допомогти в оцінці реалізації стратегії.
Показники діяльності – це норми, за допомогою яких оцінюється прогрес
у досягненні стратегічних цілей. Вони необхідні для виконання стратегічних планів.
Якщо вони взаємопов’язані таким чином, що менеджери можуть розробити на їхній
основі певний курс дій, то вони подають якісь сигнали, змушуючи менеджерів приймати
певні управлінські заходи у випадку відхилення фактичних результатів від запланованих.
Тому показники діяльності роблять бачення й цілі організації такими, що піддаються
вимірюванню.
Показник діяльності організації – це індикатор, що тісно пов’язаний із
критичним фактором успіху і стратегічною метою організації та який дозволяє
зрозуміти, як протікає той або інший процес.
Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають
оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою
прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби
у професійному навчанні.
Правовою основою для впровадження системи КРІ є:
– стаття 44 Закону України «Про державну службу»;
– Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців;
– Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних
службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
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– Методичні рекомендації щодо визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної
служби категорії «А»;
– Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
– Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
– Методичні рекомендації щодо визначення завдань та ключових показників
результативності фахівців з питань реформ.
Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та Порядку
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
процес оцінки ефективності містить у собі такі елементи:
– встановлення чітких стандартів діяльності для кожної посади і критеріїв
оцінки ефективності цієї діяльності;
– оцінку відповідності рівня професійної компетентності державного службовця встановленим вимогам;
– оцінку:
· відповідності результатів його службової діяльності показникам результативності, ефективності та якості, визначеним з урахуванням посадових обов’язків державного службовця;
· дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у
сфері запобігання корупції;
· виконання індивідуальної програми професійного розвитку;
– оцінку відповідності результатів його службової діяльності показникам,
визначених у контракті про проходження державної служби (у разі
укладення).
Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем
поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри.
Існують чотири види показників діяльності:
– ключові показники результативності (KRI), що характеризують стан справ
у цілому;
– операційні показники результативності (RI), які вказують на те, що вже
зроблено;
– операційні показники ефективності (РІ), які вказують на те, що варто
робити;
– ключові показники ефективності (КРІ), що вказують на те, як можна кардинально підвищити ефективність і результативність.
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KRI – це набір показників, що відображають ті аспекти діяльності, які є
найбільш важливими для сьогоднішнього і завтрашнього успіху організації. Вони відображають результати багатьох видів діяльності й дають уявлення про правильність
напрямку руху. Проте на підставі KRI не можна одержати рекомендацій, як поліпшити ці результати. Тому ці показники зручні лише для вищого керівництва (тобто
для людей, що не беруть участь у повсякденному управлінні діяльністю працівників).
КRІ стосується більшості критичних факторів успіху й складових збалансованої системи показників. Він здійснює ефект «лавини». Поліпшення такого критичного фактору успіху, як задоволеність споживача, зробить позитивний вплив на
багато інших показників.
Критичний фактор успіху (Critical Success Factor, CSF) – важливі вимоги
або необхідні умови, які повинні бути задоволені для забезпечення досягнення мети
системи.
CSF представляють кінцеві результати, далеко не всі (можливо, не більше
трьох-п’яти), які дуже важливі з точки зору всієї системи. Кожен CSF має необхідні умови для свого виконання. Єдине реальне відмінність між CSF і необхідними
умовами – їх близькість до досягнення мети і ступеня їх специфічності.
КРІ властиві такі сім характеристик:
1) нефінансовий характер показників (їхнє значення не виражається у національній чи іноземній валюті);
2) вони відслідковуються часто (наприклад, щодня або навіть щогодини) або
періодично;
3) вони вимагають втручання вищого керівництва та керівників структурних
підрозділів;
4) вони вимагають розуміння й адекватних коригувальних дій усього
персоналу;
5) вони припускають відповідальність конкретної особи або команди;
6) вони роблять значний вплив (наприклад, впливають на найбільш істотні
критичні фактори успіху й більш ніж на одну складову збалансованої
системи показників);
7) вони здійснюють позитивний вплив (наприклад, позитивно впливають на
всі інші показники діяльності організації).
Розмежування між KRI і КРІ вбачається в тому, що ключові показники результативності, охоплюють більший проміжок часу, ніж ключові показники ефективності.
Вони переглядаються кожні півроку або раз на рік, у той час як КРІ – щодня, раз на
тиждень, щомісяця або щокварталу. Виділення KRI із загальної маси параметрів діяльності організації впливає на систему звітності. Це виражається в диференціації показників на ті, що мають значення на найвищому рівні, і на ті, що важливі на інших рівнях.
Іншими словами, в організації повинні існувати звітність для вищого керівництва, що
включає до 10 ключових показників результативності, і збалансована система показників, що містить до 20 показників (як RI, РІ, так і КРІ) для інших працівників.
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Між KRI і КРІ знаходиться велике число операційних показників ефективності
та результативності. Вони доповнюють КРІ і входять нарівні з ними у збалансовану
систему показників – для організації в цілому й для кожного її підрозділу, департаменту або відділу.
Важливо, щоб при побудові системи показників вони були орієнтовані на
поставлені стратегічні цілі та базувалися на таких принципах і вимогах:
– повнота – введення додаткового показника не змінює результат, тобто
оцінку ефективності діяльності, на відміну від виключення одного показника з обраної їх множини;
– мінімальність – оцінювання ефективності діяльності здійснюється з
використанням якнайменшої кількості показників;
– змістовність – кожен показник повинен відображати змістовну сторону
аспектів оцінювання і забезпечення ефективності діяльності;
– вимірюваність – кожен показник повинен мати кількісне вимірювання,
яке характеризує рівень ефективності діяльності за окремим напрямом;
– системність – врахування всіх можливих взаємозв’язків і взаємозалежностей структурного підрозділу, організації та сфери діяльності в цілому;
– прийнятного ризику – розроблення і реалізація допустимих заходів
щодо недопущення виникнення граничних ситуацій у діяльності структурного підрозділу та організації.
Особливу увагу варто приділити саме принципам змістовності і мінімальності.
Р. Каплан і Д. Нортон рекомендували використовувати не більше 20 показників. Хоуп і Фрейзер – не більше 10, Д. Парментер пропонує правило «10/80/10»:
організація повинна мати близько 10 ключових показників результативності, до 80
операційних показників ефективності та результативності і 10 ключових показників
ефективності.
Будь-який стратегічний план діяльності державного органу, установи, організації передбачає розробку чіткого набору КРІ, який може перекласти стратегію на
керовані оперативні дії для працівників. Як правило, стратегія не може досягти цієї
мети, якщо до неї розроблено незбалансовані, нечіткі або забагато КРІ. Це може
послабити фокус на цілях, ускладнюючи передачу персоналу послідовного плану
впровадження. КРІ повинні надати особам конкретні посилання на цілі організації чи
сфери діяльності.
Більш того, великий перелік КРІ, які не мають чітких зв’язків із загальними цілями
державного органу, установи, організації чи сфери діяльності, можуть бути ознакою
більшої проблеми: відсутності стратегічного фокусування. Вибрані КРІ до будь-якої стратегії повинні мати чіткі та тверді посилання на загальну ефективність. Розуміння важливості КРІ управління цими цілями є необхідною умовою для надання належної та оперативної інформації на операційному рівні, де забезпечують впровадження стратегії.
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При використанні методу оцінки за КРІ для кожного державного службовця
формується система цілей його професійної службової діяльності, показники ефективності і результативності, планові значення цих показників, що встановлюються на
звітний період.
Система цілей професійної службової діяльності державного службовця формується на основі його посадових обов’язків і відповідальності, встановлених посадовою інструкцією, з урахуванням розділення довгострокових і середньострокових цілей державного органу на короткострокові цілі та завдання державного
органу, його структурних підрозділів та самих державних службовців.
Складність при побудові комплексних систем результативності, ефективності та якості діяльності пов’язана з певними обставинами. Орієнтація на кінцеві
результати, які виражаються в соціальному й економічному ефекті, призводить до
складності визначення кінцевого внеску окремо взятого службовця у досягнутий
результат, а для об’єктивної оцінки його діяльності необхідно сформувати якомога
чіткіші показники.
Також слід зазначити, що показники багато в чому залежать і від зовнішніх
чинників, на які службовець не може вплинути. На практиці виявляється дуже важко
оцінити кінцеві результати діяльності службовців у чистому вигляді, без урахування
дії зовнішніх чинників.
Таким чином, необхідно сформулювати і вибрати такі показники, які максимально відображали б «ступінь причетності і внеску» конкретного службовця по
відношенню до певного чинника.
Зокрема, з погляду оцінки раціональності використання ресурсів, при досягненні або недосягненні запланованих результатів виділяються показники, що характеризують витрати на здійснення певної діяльності, а також особисті і професійні
характеристики (inputs). Крім того, зазвичай в особливу групу виділяють показники,
що характеризують процес виконання посадових обов’язків службовцем (processes).
Такі показники обумовлюють терміни або стандарти здійснення певного роду дій. І,
нарешті, остання група показників результативності діяльності службовців, яку виділяють окремо, це показники впливу (impacts), що характеризують ефект дії службовця на керовану підсистему або певну цільову групу.
Досвід таких країн, як США, Канада, Великобританія, Сінгапур, Австралія,
Нова Зеландія і Японія показує, що при оцінці результативності діяльності службовців різним групам вищенаведених показників необхідно надавати різну значущість. Наприклад, показників безпосередніх результатів (outputs) державним службовцям простіше досягти, ніж показників кінцевих ефектів (outcomes), тому значущість останніх повинна бути більшою.
Формування системи цілей професійної діяльності державних службовців
здійснюється при дотриманні таких вимог:
– кожна поставлена на звітний період мета має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, обмеженою/визначеною у часі, узгодженою з
цілями діяльності державного органу або його структурного підрозділу.
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Прикладом неправильно поставленої мети може бути: «підвищити задоволеність громадян». Правильним формулюванням цієї мети буде: «До 1
липня 2018 року оцінка задоволеності громадян, яким надаються послуги,
повинна скласти не менше 4 балів з 5 за п’ятибальною шкалою»;
– результати досягнення поставленої мети безпосередньо залежать від
ефективності і результативності професійної службової діяльності державного службовця;
– при розробці системи цілей діяльності державного органу і його структурних підрозділів необхідно враховувати наявність таких перспектив:
·
·
·
·

ефективність використання бюджетних коштів;
дотримання інтересів громадян;
забезпечення ефективності організаційних процесів у державному
органі;
забезпечення професійного розвитку державних службовців державного органу.

Систематизація цілей і завдань професійної службової діяльності
державного службовця здійснюється шляхом декомпозиції цілей і завдань
державного органу в цілому до рівня цілей і завдань конкретного державного
службовця і включає кілька етапів.
Визначте систему цілей діяльності державного органу, яка одночасно буде системою цілей діяльності його керівника. Основою для розробки
системи цілей діяльності державного органу є стратегічні документи країни, державні
програми, плани діяльності державного органу, положення про державний орган і
інші документи. Загальне число цілей діяльності державного органу рекомендовано
встановлювати в інтервалі від 10 до 15. Для кожної мети встановлюється не більше 3
показників ефективності і результативності.
Визначте системи цілей діяльності структурних підрозділів державного органу. Системи цілей діяльності структурних підрозділів державного органу
є системами цілей професійної службової діяльності керівників цих структурних
підрозділів. Цілі діяльності структурних підрозділів державного органу формуються
так, щоб їх досягнення забезпечувало досягнення цілей діяльності державного
органу.
Основою для розробки системи цілей діяльності структурного підрозділу
державного органу є розроблений на 1 етапі організаційний документ. У процесі
цієї роботи враховується зміст положення про структурний підрозділ державного
органу. Загальне число цілей діяльності структурного підрозділу державного органу
рекомендовано встановлювати в інтервалі від 3 до 5. Для кожної мети встановлюється не більше 3 показників ефективності і результативності.
Сформулюйте систему цілей і завдань професійної службової діяльності державного службовця. Системи цілей і завдань професійної службової
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діяльності державного службовця одного самостійного структурного підрозділу
державного органу формуються так, щоб їх досягнення забезпечувало досягнення
цілей діяльності цього структурного підрозділу державного органу.
Основою для розробки системи цілей професійної службової діяльності цивільного службовця є організаційний документ, розроблений на 2 етапі.
Сформована система цілей вноситься у профіль посади, на підставі якого розробляється посадовий регламент. Загальне число цілей професійної службової діяльності державного службовця рекомендується встановлювати в інтервалі від 1 до 3,
загальне число завдань професійної службової діяльності державного службовця – в
інтервалі від 3 до 7. Для кожного завдання встановлюється не більше 3 показників
ефективності і результативності.
Для кожної мети діяльності визначте показники ефективності
і результативності – кількісні або якісні характеристики діяльності, що
дозволяють визначити ступінь досягнення мети, оцінити об’єм і якість отриманого
результату, терміни виконання і ефективність використання ресурсів.
У цілях забезпечення досягнення найбільш значущих цілей діяльності
число показників ефективності і результативності має бути обмеженим.
Для оцінки ефективності і результативності професійної службової діяльності керівника державного органу рекомендується встановлювати не більше 25 показників
ефективності і результативності, керівники структурних підрозділів державного
органу – не більше 10 показників ефективності і результативності, інших державних
службовців – не більше 5 показників ефективності і результативності.
З метою підвищення достовірності оцінки ефективності і результативності професійної діяльності державного службовця рекомендується
встановлювати різну вагу для кожного показника ефективності і результативності, характеризуючи його значущість порівняно з іншими показниками ефективності і результативності. Вага показників ефективності і результативності встановлюється експертним шляхом, виходячи зі встановленої для державного органу
пріоритетності цілей його діяльності.
При визначенні ваги показників ефективності і результативності професійної
діяльності керівників державного органу і його структурних підрозділів рекомендується дотримуватися таких пропорцій щодо стратегічних перспектив для забезпечення збалансованості показників ефективності і результативності за всіма оцінюваними сферами діяльності:
• ефективність використання бюджетних коштів і підсумки цільової діяльності –
сумарна вага показників ефективності і результативності не повинна перевищувати 50%;
• підвищення задоволеності громадян і організацій – не більше 30%;
• вдосконалення організаційних процесів і реалізація ключових функцій – не
більше 30%;
• професійний розвиток кадрового складу державного органу – не більше 30%.
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При визначенні ваги показників ефективності і результативності професійної
діяльності державних службовців, що заміщають інші посади державної служби,
вага показників ефективності і результативності щодо стратегічної перспективи
«Вдосконалення організаційних процесів і реалізація ключових функцій» може досягати від 80% до 100%.
Найбільш поширена класифікація і типи показників результативності діяльності державних службовців представлені у додатках 2-3. Також нижче наведено
приклади гарно розроблених КРІ для державних органів та установ України.
Відповідно до статті 44 Закону та Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців учасниками оцінювання є:
– державний службовець;
– особа, яка визначає завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності, здійснює підготовку пропозицій
щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «А»;
– безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду
державної служби категорії «Б» або «В»;
– керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), в якому
працює державний службовець, який займає посаду державної служби
категорії «Б» або «В»;
– суб’єкт призначення;
– служба управління персоналом.
Оцінювання здійснюється щодо результатів службової діяльності:
• державних службовців, які займають посади державної служби категорії
«А» – суб’єктом призначення;
• державних службовців, які займають посади державної служби категорій
«Б» і «В» – безпосереднім керівником державного службовця та
керівником самостійного структурного підрозділу.
Державного службовця ознайомлюють із результатами оцінювання його
службової діяльності під підпис протягом 3 календарних днів після проведення оцінювання.
Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується
наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.
За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її
обґрунтуванням.
У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється
із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону та з ним
розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладення).
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Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання
службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку,
визначеному статтею 11 цього Закону.
Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової
справи.
Державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону.
Керівник державної служби в апараті органу законодавчої та судової
влади може проводити оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців з урахуванням особливостей проходження державної служби в
апараті таких органів.
Більш детально механізм розробки ключових показників ефективності (КРІ)
та алгоритм проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців наведені у додатках 1 та 4 до цього розділу.
Державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності
разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його безпосередній керівник
та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.
Служба управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у
підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні
пропозиції керівнику державної служби.
За останні роки організації радикально змінили методи виміру, оцінки та
визнання результатів роботи працівників. Згідно з результатами дослідження
компанії Deloitte реорганізація управління ефективністю набирає обертів: 79% керівників оцінили її високий пріоритет, порівняно з 71% три роки тому, до того ж 38%
назвали проблему «дуже важливою». Ефективність нових методів роботи є високою:
90% компаній, які змінили методи управління ефективністю, бачать безпосереднє
покращення взаємодії, 96% говорять, що процеси стали простішими, а 83% стверджують, що вони спостерігають, як зростає якість взаємодії між працівниками та
менеджерами.
Водночас результати дослідження компанії Deloitte, проведеного у 2019 році,
акцентують увагу на тому, що провідні організації встановлюють більш тісний зв’язок
між причетністю і ефективністю організації, заохочуючи у працівників почуття внеску
в досягнення значущих спільних цілей: 79% респондентів заявили, що «заохочення
почуття причетності» було названо важливим або дуже важливим критерієм успіху
їх організації у найближчі 12-18 місяців.
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3.6. Управління талантами на державній службі
В умовах швидких змін життя та посиленні глобалізаційних процесів, які відбуваються в усіх сферах суспільного життя представники як приватного, так і державного сектора повинні бути готовими швидко переорієнтовуватись на більш технологічні виробництва та активніше застосовувати новітні управлінські підходи і методи,
які забезпечать їх стабільний розвиток та конкурентоспроможність. Важливою складовою цих процесів є залучення високопрофесійного кадрового ресурсу, який
спрямовує свою діяльність на досягнення мети організації і стане інвестицією у її
майбутній розвиток. Також для сучасної організації важливим завданням є побудова
та впровадження довготривалої стратегії пошуку, залучення та утримання
талановитих співробітників.
•
•
•
•

Складові таланту працівників:
результативність;
здатність до навчання;
наслідування цінностей організації;
мотивація та амбіції.

Виділяють 2 типи працівників – високопрофесійні (HiPro) та високопотенційні (HiPo).
Високопрофесійні (HiPro) відзначаються:
• експертністю у певній функціональній сфері;
• добре працюють із стандартними завданнями;
• стиль мислення вужчий (функціональний);
• можуть відчувати складнощі у процесі змін;
• на них легко покластися, хороші наставники.
•
•
•
•
•

Високопотенційні (HiPo):
інноваційний, креативний підхід для досягнення цілей;
можуть добре справлятися в умовах невизначеності;
мають більш широке коло інтересів;
лідери змін;
не готові стояти на місці, більш вимогливі.

Провідні кампанії світу (Google, Мiсrоsоft, Apple, Facebook, PepsiCo Inc.,
Johnson & Johnson, General Electric, IBM, Nike тощо) використовують різні моделі
управління талантами для створення ефективної системи набору, розвитку, використання та утримання талановитих співробітників, здібних у досягненні виняткових результатів у бізнесі. У всіх цих компаній є спільні ціннісні орієнтири такі
як, командна робота, увага до клієнтів, справедливість по відношенню до персоналу,
ініціативність та інновації, які забезпечили їх успіх на світовому ринку.
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Таким чином, в сучасному розумінні управління талантами – це циклічний
комплекс HR-процесів, що включає в себе кадрове планування, рекрутинг, адаптацію,
навчання, оцінку потенціалу співробітників, планування їх подальшого розвитку та
просування талантів. Системи управління талантами призначені для досягнення
довгострокових цілей компаній за допомогою людського капіталу.
За даними дослідження компанії PriceWaterhouseCoopers (PwC) керівництво органів державної влади на сьогодні стикається з такими ж самими
проблемами, як і керівники приватних компаній – з необхідністю залучати,
втримувати і мотивувати талановитих співробітників і впроваджувати
інноваційні операційні процеси, що забезпечить результативність та ефективність діяльності при мінімізації витрат.
Актуальність впровадження моделі управління талантами на державній службі
визначається необхідністю переформатування системи державного управління
відповідно до критеріїв, визначених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС,
Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року тощо.
Управління талантами (англ. Talant Management) – сукупність інструментів
управління персоналом, що дають можливість організації залучати, ефективно використовувати і утримувати персонал, який здатний робити чималий внесок у розвиток
компанії та задовольняти поточні і майбутні її цілі. В англійській мові управління
талантами також відоме як HCM (Human Capital Management).
Автором терміну є Девід Уоткінс, генеральний директор Softscape, що
уперше використав його в статті, опублікованій в 1998 році, і надалі розвинув у
книзі «Системи управління талантами» в 2004 році, Паралельно з цим, у 1998 році
розробкою концепції «Управління талантами» зайнялася міжнародна консалтингова компанія McKinsey, результатом чого стала публікація масштабного дослідження «Війна за таланти» (2001 рік).
Але ще задовго до Девіда Уоткінсона та дослідження компанії McKinsey
дана проблема була висвітлена в опублікованій у 1991 році статті спеціалістом з
теорії організації Джеймсом Марчем «Exploration and Exploitation in organizational
Learning», в якій за допомогою методів математичного моделювання було виявлено,
що якщо організація обирає своєю головною метою виживання на ринку, то необхідно підвищувати результативність праці найменш ефективних працівників, якщо ж
організація прагне зайняти лідируючі позиції – необхідно спрямувати свою діяльність
на відбір та розвиток найрезультативніших працівників.
До кінця 2000-х років склалося декілька уявлень про управління талантами:
• як про набір процесів управління персоналом (відбір, оцінка, навчання, утримання і т.д.), що насичують організацію потрібними (ефективними) людьми і що
підтримують її в цьому стані; у рамках цього уявлення організації не здійснюють
чіткого розподілу працівників на талановитих і ні – важливо щоб усі працівники
були максимально ефективні у рамках тієї роботи, яку вони виконують;

57

• як про процеси управлінні особливими (талановитими) людьми, яких за визначенням у компанії не може бути багато; у рамках такого трактування мається
на увазі чіткий розподіл працівників на «талановитих» (HiPo-спеціалістів) та
інших; для «талантів» використовуються спеціальні технології управління і
розвитку.
Ідеологія Стратегії реформування державного управління України на період
до 2021 року (далі – Стратегія) полягає у формуванні ефективної системи державного управління, що відповідає принципам державного управління ЄС та здатна
виробляти й реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний
сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики; надання
якісних публічних послуг громадянам та забезпечення оптимального використання
публічних фінансів.
Реалізація цих системних реформ передбачає необхідність формування нової
генерації державних службовців – професійно-компетентних, відданих справі і своїй
державі, ініціативних, цілеспрямованих, готових брати на себе відповідальність, висувати та втілювати в життя найсміливіші задуми.
У цьому контексті органи державної влади стають об’єктами конкурентної
боротьби з метою пошуку та залучення компетентних, професійних, креативних,
ініціативних працівників, здатних до вирішення поставлених завдань у найкоротші
терміни.
В Україні поняття «управління талантами» законодавчо не закріплене, але
елементи цієї моделі покладені в основу завдань та заходів реформи державного управління і державної служби.
Зокрема, одним з напрямів Стратегії «Державна служба та управління
людськими ресурсами» визначено необхідність побудови професійної державної
служби.
В основу принципів реформування державної служби в Україні, що
закріплені Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року
№ 889-VІІІ, покладена модель управління талантами, а саме:
– ефективне управління людськими ресурсами;
– забезпечення рівного доступу до державної служби відповідно до результатів конкурсного відбору на основі особистих якостей та досягнень
кандидатів на посади;
– прозорий відбір і призначення;
– справедливе та неупереджене оцінювання результатів діяльності;
– професійний розвиток, мобільність та просування по службі на основі
об’єктивних, прозорих критеріїв і здобутків, з урахуванням професійної
компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
– справедлива та прозора модель оплати праці відповідно до результатів
службової діяльності державних службовців;
– сприяння доброчесності.
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Ці пріоритети забезпечать приплив «свіжих» кадрів, талановитої молоді
та інноваційних ідей, а також мотивацію і утримування талановитих державних
службовців.
Відповідно до положень Закону повноваженнями щодо управління талантами в державному органі наділені керівники державної служби та служби
управління персоналом. Зокрема, на керівника державної служби в державному
органі покладено функції щодо:
– організації планування роботи з персоналом державного органу;
– забезпечення планування службової кар’єри, планове заміщення посад
державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі;
– забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців державного
органу;
– здійснення планування навчання персоналу державного органу з метою
вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною
мовою та мовами національних меншин, а також іноземною мовою, яка є
однією з офіційних мов Ради Європи тощо.
Служби управління персоналом також отримали відповідні повноваження щодо добору персоналу, планування та організації заходів з питань
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.
Управління талантами на державній службі забезпечить ефективне
використання потенціалу державного службовця через призначення осіб на
посади державної служби, у тому числі управлінські, виключно за результатами конкурсу
та з урахуванням наявних у них професійних компетентностей, управлінського досвіду,
попередніх заслуг і здобутків. Такий підхід дозволяє співвідносити потреби особового
зростання кандидата з цілями розвитку самого державного органу.
Взаємозв’язок планування кар’єри, професійного розвитку та оцінки результатів службової діяльності і відповідності державних службовців вимогам до їхньої
професійної компетентності дозволяє визначати «сильні» сторони державних службовців, розширювати їх знання, розвивати у них певні навички і уміння, які дозволять їм надалі просуватися по службі, а також гарантувати їх належну мотивацію до
високої результативності у своїй роботі.
З цього виходить, що управління талантами на державній службі – це
використання стратегічного планування і управління персоналом для того,
щоб державний орган міг досягти поставлених цілей.
Модель управління талантами на державній службі наведено у додатку 6 до
цього розділу.
Система управління талантами на державній службі передбачає цілісний підхід
до роботи з управління людськими ресурсами як керівників державної служби, працівників служб персоналу, керівників структурних підрозділів, так і кожного окремо
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взятого державного службовця з метою забезпечення ефективного функціонування
органу державної влади.
Разом з тим, левова частина покладена на керівника державної служби, який
має створити ціннісні орієнтири розвитку установи та служби управління персоналом,
що у своїй діяльності мають використовувати необхідні HR-процеси і інструменти.
При побудові системи управління талантами на державній службі
потрібно враховувати специфіку діяльності кожної установи та ряд
загальних рекомендацій, як для керівника державної служби, так і для служби
управління персоналом:
1) Стратегія управління талантами повинна враховувати стратегічні цілі розвитку
установи.
2) Культивація у співробітників інноваційного мислення та ініціативності.
3) Підтримка на постійній основі відкритого спілкування між керівництвом і
працівниками, в тому числі для обговорення ключових завдань розвитку
установи.
4) Формування сильного корпоративного іміджу установи.
5) Відкритість і прозорість у діяльності, що забезпечується регулярною організацією заходів звітування.
6) Активність керівництва у соціальних мережах, що підвищує якість комунікацій.
7) Створення реальних можливостей для кар’єрного зростання.
8) Створення системи кураторів-наставників для нових співробітників.
9) Організація системи матеріального та нематеріального стимулювання.
10) Створення проєктних команд для вирішення конкретних завдань.
11) Проведення на постійній основі оцінки потреб установи у персоналі.
12) Організація підвищення рівня професійної компетентності державних службовців для забезпечення їх безперервного професійного зростання.
13) Запровадження, за необхідності, ротації співробітників всередині установи.
14) Організація обміну досвідом та кращими практиками для забезпечення спадкоємності персоналу та професійного зростання працівників.
Робота з управління талантами повинна постійно покращуватися. Оскільки в
майбутньому команди набудуть особливого значення. Особи, відповідальні за управління талантами, повинні навчитися управляти і командами. Їм доведеться визначити
чинники, що позитивно впливають на ефективність роботи керівників і їх команд
(прикладом можуть служити проєкти «Кисень» та «Аристотель» від Google).
Сфера управління персоналом повинна перейти від ролі бізнес-партнера до
ролі лідера, перестати підлаштовуватися під існуючі стратегічні цілі і почати робити
на них безпосередній вплив.
Сфера управління талантами повинна перестати турбуватися про своє місце
під сонцем, оскільки згідно з останнім дослідженням компанії Deloitte їй належить
зайняти лідируюче місце, і усім іншим доведеться з цим рахуватися: «…Залучення
кваліфікованих кадрів – це вже не просто відповідальність відділу HR. Тепер це
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головний аспект для керівників бізнесу, який посідає третє місце у нашому опитуванні
цього року. Понад 8 з 10 (83%) керівників говорять, що залучення талантів важливе
або дуже важливе».
І нарешті, необхідно зрозуміти, що багатьох співробітників незабаром замінять технології, які зможуть наймати і навчати новий персонал, і навчитися заздалегідь у них розбиратися.

3.7. Професійне навчання та розвиток державного
службовця
Професійне навчання та розвиток державних службовців є однією з важливих
складових забезпечення системи державного управління високоефективним та
компетентним персоналом. Адже від професіоналізму фахівців органів державної
влади залежить результативність та ефективність всього державного управління.
Професійне навчання – набуття та вдосконалення професійних знань, умінь
та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх
професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.
Професійний розвиток – безперервний, свідомий, цілеспрямований процес
особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і
компетентностей;
Професійна компетентність – здатність учасника професійного навчання
в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання,
уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного
розвитку.
Відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу» державним
службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.
Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок
коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема у сфері публічного управління та адміністрування, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні
послуги, у тому числі за кордоном.
Система професійного навчання базується на принципах:
– обов’язковості та безперервності професійного навчання протягом
проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, роботи в державних органах, здійснення повноважень депутата
місцевої ради;
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–
–
–
–
–

цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;
інноваційності та практичної спрямованості;
індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;
відкритості та академічної доброчесності;
наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження
служби особи;
– гарантованості фінансування професійного навчання.
Інституційна структура системи професійного навчання включає:
• замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання;
• суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів);
• саморегулівні професійні об’єднання (професійні асоціації, професійні
мережі) суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання
(провайдерів) (далі – саморегулівні професійні об’єднання).
Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки,
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців здійснює Національна академія державного управління при Президентові
України – вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
Учасники професійного навчання можуть реалізовувати своє право на
професійне навчання через:
• підготовку;
• підвищення кваліфікації;
• стажування;
• самоосвіту.
Підготовка – успішне виконання учасниками професійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня
вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної
діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування,
зокрема за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування».
Підвищення кваліфікації – набуття учасниками професійного навчання
нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної
діяльності або галузі знань.
Стажування – набуття учасниками професійного навчання практичного
досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі знань.
Самоосвіта – самоорганізоване здобуття учасниками професійного
навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, дозвіллям.
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Підготовка за освітньо-професійними програмами спеціальності
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за ступенем магістра за державним замовленням
здійснюється у:
– Національній академії державного управління при Президентові України,
Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському регіональних
інститутах державного управління Національній академії державного
управління при Президентові України:
·

·

за денною формою навчання для державних службовців, посади яких
належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – сьомої категорії посад в
органах місцевого самоврядування;
за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання для
державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати
праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників
та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких
віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого
самоврядування;

– закладах вищої освіти, що пройшли конкурсний відбір виконавців державного замовлення НАДС, за вечірньою та заочною (дистанційною)
формами навчання для державних службовців, посади яких належать до
6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування,
посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
Підвищення кваліфікації здійснюється закладами освіти, установами, організаціями, які мають право надавати відповідні освітні послуги, незалежно від форми
власності.
За тривалістю та інтенсивністю програми підвищення кваліфікації
поділяються на:
– довгострокові професійні (сертифікатні)) програми підвищення кваліфікації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС;
– короткострокові програми обсягом 0,2 – 1 кредит ЄКТС.
За змістом програми підвищення кваліфікації поділяються на:
– загальні програми – програми, які охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання
корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в
органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків,
підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою
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Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями;
– спеціальні програми – програми, які охоплюють питання функціонування та основних напрямів діяльності окремого державного органу,
органу місцевого самоврядування.
Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати форми навчання:
– очну (денну або вечірню);
– дистанційну;
– змішану (очну та дистанційну з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів тощо).
Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на утримання
відповідного державного органу:
– забезпечує організацію професійного навчання державних службовців
та їх підвищення кваліфікації на робочому місці або в інших установах
(організаціях);
– має право відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, у підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб.
Керівник державної служби забезпечує організацію:
– підвищення рівня професійної компетентності державних службовців –
протягом проходження служби;
– підвищення кваліфікації – не рідше одного разу на три роки;
– професійного навчання державних службовців, вперше призначених на
посаду державної служби, – протягом року з дня їх призначення.
На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.
Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного органу за результатами оцінювання службової діяльності.
Зокрема, відповідно до статті 49 Закону та з урахуванням Методичних рекомендацій державний службовець за результатами оцінювання службової
діяльності разом із службою управління персоналом складає індивідуальну
програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його
безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного
підрозділу, в якому він працює.
Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності (далі – індивідуальна програма) – документ, що визначає індивідуальні потреби
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учасника професійного навчання у професійному навчанні, форму та види проходження такого навчання.
Більш детально з процедурою складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця можна ознайомитися у пункті VII додатку 1 до цього розділу.
Служба управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і
вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.
За результатами професійного навчання державним службовцям
нараховуються кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), які підлягають обліку, що ведеться службами управління персоналом.
Державні службовці у межах виконання індивідуальних програм мають
набирати не менше 1 кредиту ЄКТС протягом календарного року.
За результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання, видається сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами –
відповідний документ про підвищення кваліфікації.
З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від 1
до 6 місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або
за кордоном відповідно до законодавства.
На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада
та заробітна плата.
У державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної
служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.
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РОЗДІЛ 4.
ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА
КУЛЬТУРА
4.1. Лідерство в команді
В умовах реформування державного управління та державної служби
постають нові виклики, пов’язані з ментальною, професійною, нормативно-правовою сумісністю діяльності органів державної влади. Реалізація політики європейської інтеграції актуалізує питання пріоритетності удосконалення функціонування та
підвищення інституційної спроможності державних органів, розбудови їх кадрового
потенціалу відповідно до європейських стандартів та кращих практик інших країн.
Однією із передумов модернізації та удосконалення державної служби є
розвиток лідерства, спроможного забезпечити реальні зміни на краще, тривалий та
сталий результат. Лідерство передбачає дотримання певних цінностей та принципів
діяльності, які стосуються як управління загалом, так і управління людськими ресурсами. Складові лідерства на державній службі: партнерство і повага, вивчення та використання передового досвіду і найкращих практик, новаторство та далекоглядність.
Лідерство ґрунтується на ідеалах творчості, активності та стратегічного
мислення. Ключовим для лідера є спроможність сформувати бачення, тобто уявну,
оптимістичну, чітку, однаково зрозумілу для всіх, стислу картину бажаного майбутнього, тому лідер має «заряджати» інших, аби разом втілити її у життя. Лідер – це
той, хто є прикладом, згуртовує навколо себе команду, спроможну досягати поставлених цілей та втілювати бачення в життя.
Лідерство – це здатність впливати на індивідуумів і групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення цілей.
Аналізуючи функції та завдання лідера, можна виділити наступні особливості
керівника-лідера:
1. Лідер є політиком. Це важлива функція, де лідер визначає лінію поведінки
окремої установи, групи людей, групові цілі, методи їх досягнення. Існує три
джерела досягнення цього:
• вказівка «згори», яку одержує група від керівництва відповідно до субординації. Проте лідери нижчого рівня залучаються як консультанти, з правом
дорадчого голосу;
• вказівка «знизу», тобто рішення самої групи. Хоча цілі та засоби визначені знизу, проте лідер відповідає за їх реалізацію, оскільки він, будучи членом
групи, також залучений до вироблення цих завдань і методів;
• вказівка самого лідера (за умови, що він має автономію в ухваленні рішень,
і група йому довіряє).
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Понад століття тому соціолог Макс Вебер виявив секрет лідера-політика,
який виглядає приблизно таким чином: коли людство перебуває в розпачі та не
розуміє, що робити далі, знаходиться герой. Це людина, яка в скрутну хвилину не
піддається песимізму, знає, що робити і куди йти, а його ентузіазм такий великий, що
передається всім навколо.
2. Лідер є стратегом. Лідер часто виконує обов’язки розробника політики,
методів і засобів її реалізації. Ця функція може включати як визначення безпосередніх кроків, так і розроблення довгострокових планів діяльності. Лідер
повинен володіти концептуальним мисленням: вміння створювати бачення
мети, розуміти, які ресурси потрібні для досягнення результату, які обмеження варто враховувати на шляху до мети, чим нова ідея відрізняється від
вже існуючих тощо. Часто лідер визначає загальну стратегію, план дій. Лише
він знає подальші шляхи, всі інші члени групи знайомі лише з окремими, не
пов’язаними між собою елементами стратегії/плану.
3. Лідер є адміністратором. Найбільш очевидною для лідера є роль координатора діяльності установи/організації/групи тощо. Незалежно від того, чи сам
він формує напрями діяльності, чи отримує доручення від керівництва вищого
рівня, до кола його відповідальності незмінно входить функція контролю за
виконанням. Суть адміністративної функції полягає не в самостійному виконанні роботи, а в делегуванні повноважень іншим співробітникам.
4. Лідер є експертом. Лідер має бути тим, до кого звертаються як до джерела
достовірної інформації або кваліфікованого фахівця. Безумовно, під час розподілу функцій у великих групах лідери (керівники організацій) звертаються за
допомогою до заступників, фахівців і консультантів. У цьому разі вибір кваліфікованих експертів наочно характеризує здібності самого керівника.
5. Лідер є прикладом для наслідування. Лідер створює образ майбутнього і
мотивує людей на реалізацію цього образу. Головний обов’язок лідера – надихати людей працювати якнайкраще. У деяких колективах лідер може бути
моделлю поведінки для інших членів групи, тобто забезпечувати їх наочною
вказівкою щодо того, ким вони повинні бути і що повинні робити.
6. Лідер є представником. Лідер є офіційною особою, яка представляє і
захищає інтереси колективу та здійснює комунікацію у зовнішньому середовищі від імені колективу. Лідер веде за собою команду людей і лідер є частиною
цієї ж команди. Група повинна працювати як команда шляхом добровільної
співпраці.
7. Лідер є регулятором. Лідер здійснює функцію регулювання міжособистісних
і ділових, офіційних відносин усередині колективу.
8. Лідер є посередником. Тут лідер відіграє роль третейського судді і миротворця, який має налагодити процес взаємодії сторін, допомогти проаналізувати ситуацію, побачити відмінності у поглядах, знайти інтереси, які насправді
стоять за їхніми діями, позиціями та баченням, зрозуміти, що важливо для
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кожної зі сторін, і знайти точки перетину, на яких можна побудувати спільне
взаємовигідне рішення.
Особливо важливою обставиною регулювання відносин в колективі є система
заохочень і покарань. Лідер повинен вміти ефективно використовувати ці методи
управління персоналом для контролю та кореляції поведінки працівників. Ця функція
висуває високі вимоги до особистих якостей лідера, його відчуття справедливості,
толерантності, соціальної орієнтації.
Окрім адміністративного регулювання діяльності членів і використання
офіційних заходів заохочення, лідер може вміло застосовувати неформальні соціальні санкції, які зазвичай складаються в малих групах. Неформальні санкції – це
прийоми, за допомогою яких люди, які знають близько один одного, виражають
повагу до тих, чия поведінка відповідає їх очікуванням, і виявляють невдоволення
тими, хто не виправдовує їх надій. У цілому повноцінне лідерство дозволяє управляти людьми без невдоволення, формального контролю, страху і покарань.
9. Лідер є відповідальною особою. Лідер бере не себе відповідальність за
результати роботи своєї команди. Лідери ставлять у пріоритет відповідальність за своїх людей, створюючи такі умови, щоб вони свідомо виконували
поставлені завдання і дотримувалися вимог дисципліни.
Відповідальність лідера – це допомога у виконанні поставленого завдання
своєму підлеглому. Це створення працівником відповідних умов для досягнення
кращого результату.
10. Лідер-коуч. Управління в недирективному стилі, делегування повноважень
значно підвищує продуктивність роботи співробітників, дозволяє найбільш
повно використовувати їх потенціал в інтересах справи, збільшити їх залученість і мотивацію. Однією з цілей впровадження коучингового лідерства є
побудова партнерських відносин між співробітниками і керівником для досягнення загальних цілей і організації роботи на принципах усвідомленості і
відповідальності.

4.2. Нові моделі лідерства
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2020 році було презентовано нове дослідження, в якому виявлено 5 складових нової моделі відповідального
лідерства в епоху «капіталізму для всіх заінтересованих сторін». На думку експертів
саме така модель дозволить лідерам організацій досягати результатів у поєднанні із
позитивним впливом на суспільство.
Керуючий директор Світового економічного форуму Адріан Монк заявив:
«Кліматична криза, зростаюча нерівність і економічна нестабільність загрожують
людському благополуччю як ніколи раніше. Сьогодні необхідний інший підхід
до бізнесу, при якому різні компанії будуть спільно працювати над поліпшенням
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навколишнього світу. Хороша новина в тому, що нове покоління націлене на розвиток
нових лідерських якостей, необхідних для цього».
На думку авторів звіту, вирішення проблем майбутнього десятиліття щодо
прискорення економічного зростання і дотримання інтересів суспільства потребують від лідерів нових якостей:
1. Залучення всіх заінтересованих сторін. Зберігаючи довіру і враховуючи
інтереси всіх заінтересованих сторін під час прийняття рішень, лідерам слід
формувати середовище, в якому кожен має право голосу і відчуває свою
причетність.
2. Емоції та інтуїція. Висловлюючи такі почуття, як співчуття або відкритість, лідер зможе ефективніше надихати людей на творчість і підвищувати їх
залученість.
3. Місія та цінності. Спільне бачення сталого розвитку організації та всіх
зацікавлених сторін допоможе ефективніше працювати над досягненням
спільної мети.
4. Технології та інновації. Лідерам належить створити нові організаційні і
суспільні цінності, підходячи відповідально до використання інновацій і нових
технологій.
5. Інтелект і проникливість. Вибираючи нові траєкторії для досягнення
успіху, важливо використовувати безперервну освіту та обмін досвідом.
Окрім того, Рада коучів журналу «Forbes» розробила 10 навичок, які є ядром
ефективного керівництва:
1. Емпатія. Людина, яка не здатна співпереживати, ніколи не буде справжнім
лідером. Розвиваючи уміння без осуду і власних емоцій прийняти і розділити з іншою людиною його думки та почуття, лідер зможе приймати важкі,
іноді навіть непопулярні рішення, які буде підтримувати його команда. Таким
лідерам довіряють і визнають за ними здатність досягати більшого для загального блага.
2. Допитливість. Допитливість – це різниця між знаннями і відкриттями.
Допитливість заохочує дослідження та залучення до процесу. Ми від природи
допитливі і вчимося стримуватися на користь ефективності.
3. Здатність бачити сильні сторони. Сучасним лідерам варто брати до уваги
і використовувати унікальність і сильні сторони кожного члена команди, щоб
гарантувати, що вони досягнуть успіхів не тільки в роботі, а й у своєму житті.
4. Партнерство. Успішні лідери не керують, а співпрацюють для досягнення
успіху. Лідерство – це формування такого середовища, де люди будуть почуті,
досвід – оцінений і підтверджений, а команда прийме складні рішення лідера.
Члени команди знають, що лідер – їх партнер у досягненні мети.
5. Відкриті питання. Існування відкритих питань спонукає до нових дій, спрямованих на вирішення проблеми. Спробуйте запитати співробітника: «Якби
не було ніяких обмежень і все було б можливим, що б ви зробили зараз?».
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Практика залученої групи. Ініціювання зворотного зв’язку може викликати
нашого внутрішнього критика та емоційні відповіді. Це позбавляє нас можливості розвиватися як лідерів і підриває довіру між нами і нашими співробітниками. Залучена група – це найпотужніша коучингова навичка, яку може освоїти
будь-який лідер.
7. Створення стратегічного бачення для трансформації. Справжні лідери
повинні володіти здатністю створювати можливості для перетворень, мати
власне бачення і мотивувати людей досягти більшого для себе і організації.
8. Розробка процесу. Розробка процесу для будь-якого завдання робить його
вимірним і відтворювальним. Таким чином можна вдосконалити свою методологію, щоб зробити її більш ефективною і актуальною.
9. Відповідальність за результати. Вміння брати на себе відповідальність за
свої і чужі результати. Іншими словами, якщо ваш клієнт досягає успіху – святкуйте. Якщо ваш клієнт не справляється, крім того, що він просто не виконує
свою роботу, дізнайтеся, що ви можете зробити краще, ефективніше чи
інакше.
10. Здатність комунікувати. Лідери, які вміють слухати, які створюють сприятливі умови для комунікації поліпшують продуктивність і збільшують задоволеність співробітників.
6.

Співзасновник Carlyle Group, мільярдер Девід Рубенштейн провів десятки
інтерв’ю із керівниками, політиками та інфлюенсерами, щоб розкрити весь спектр
сильних і слабких сторін лідерів, включаючи Білла Гейтса, Джеффа Безоса, Опру
Уїнфрі, екс-президентів США Білла Клінтона та Джорджа Буша. Результатом його
дослідження стала книга «How to lead», покликана допомогти молодому поколінню не допустити помилок своїх попередників. 13 факторів лідерства за Девідом
Рубенштейном:
1. Удача (luck). Опинитися в потрібний час у потрібному місці, відчути нову
ідею, зловити тренд, зустріти несподівано важливу людину, яка стане вашим
партнером – іноді всі ці події є досить випадковими, але при цьому мають
важливе значення в кар’єрі. Удача грає свою роль, але, щоб вона посміхнулася,
вам необхідно зуміти її розгледіти.
2. Бажання досягти успіху (desire to succeed). Лідери завжди повинні бути
налаштовані на успіх. Але успіх – це не гроші або влада (скоріше навпаки).
Важливо хотіти досягти нових висот, перевершити себе, інших, стати
кращим, увійти в історію, створити імпакт (коефіцієнт впливовості), розв’язати
глобальну проблему, зробити щось, що ніхто не робив раніше. Погодьтеся, не
все це обов’язково призводить до грошей.
3. Прагнення до чогось нового та унікального (pursuit of something new and
unique). Лідери часто хочуть відкрити щось нове – новий підхід до управління,
новий варіант вирішення старих завдань, придумати інноваційний спосіб
донесення ідей. Нові продукти та нові моделі супроводжують лідерів. Вони
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часто роблять щось вперше і точно не бояться цього. Лідери вивчають найсучасніший досвід і не бояться реалізовувати його в нових галузях або географічних зонах.
Важка (старанна) робота (hard work and long hours). Не існує легкого
шляху до лідерства. Лідерство – це копітка робота протягом багатьох років.
Навіть якщо ви геніальні у чомусь (наприклад, у спорті), вам доведеться багато
років тренуватися, щоб стати №1 у своїй дисципліні. Слоган Кевіна Дюранта,
одного з найвідоміших баскетболістів, був таким: «Hard work beats talent,
when talent does not work hard (Старанна робота завжди перемагає талант,
особливо коли талант не працює старанно)».
Фокус (focus). Сфокусуйте свою енергію на досягненні мети. Спочатку сконцентруйтеся на тому, щоб відточити один елемент досягнення мети, потім
– інший. Розширюйте свій фокус тільки тоді, коли будете відчувати, що на
попередньому етапі ви стали №1. Це стосується як особистих якостей, так і
бізнесу. Не розпиляйтеся – енергії на все не вистачить.
Помилки (failure). Кожен лідер помилявся, і не один раз. Навчіться вчитися на
своїх помилках. Треба навчитися переступати через гнів, печаль, стрес, страх,
шок, тривоги, які часто супроводжують зроблені помилки. Важливо підійматися після кожного падіння. Так, це складно. Це вимагає старанної роботи, але
лідери вміють використовувати свої помилки для створення в собі експоненціально (зростання величини, коли швидкість росту пропорційна значенню
самої величини) зростаючого бажання досягти успіху (див п. 2 вгорі).
Завзятість (persistence). Є відомий вислів Вудро Вілсона: «Хочете знайти
ворогів – постарайтеся щось поміняти». Оскільки лідери прагнуть до чогось
нового (див. п. 3 вгорі), вони завжди будуть зустрічатися з опором – обставин,
практик, що склалися, людей, які прагнуть зберегти статус-кво. Ключем до успіху
є завзятість. Важливо йти вперед, коли інші говорять, що там дороги немає.
Переконливість (persuasiveness). Неможливо бути лідером, якщо за вами
ніхто не слідує. Ви повинні вміти переконати інших людей йти за вами, прислухатися до вас. Ви можете вести їх за допомогою своїх ідей, викладених на
папері, виголошених харизматичних промов або скоєних вчинків. Ви можете
бути рольовою моделлю або моральним орієнтиром. Неважливі способи
комунікації. Важливо, щоб ви могли переконувати або надихати людей (а
краще й те, й інше). Не багато лідерів вміють робити все це разом. Але немає
непереконливих лідерів. Хороша новина – багато чому можна навчитися. Як?
Дивіться п. 4, 5, 6 і 7 вгорі.
Скромна поведінка (humble demeanor). Підйом кар’єрними сходами призводить до того, що ви опиняєтеся на очах у великої кількості людей. Звичайно, є
лідери, які, отримуючи доступ до багатства і влади, починають жити розкішно.
Мало хто їх засуджує, ще менша кількість людей їх поважають. Такі лідери
рідко стають рольовими моделями, а ще частіше недовго засиджуються на
Олімпі. Важливо не забувати про свої слабкості, бути відкритим до нового,

71

10.

11.

12.

13.

спокійно ставитися до успіху, пам’ятати про те, що часто приводить вас на
вершину (див. п. 1 вгорі).
Поділ похвал і нагород (credit-sharing). Найуспішніші лідери розуміють, що
вони не могли б нічого досягти поодинці. Завжди був хтось поруч, хто допомагав йти вперед: батьки, сім’я, друзі, партнери, ключові співробітники, які
вчасно повірили, допомогли, були поруч. Це важливо визнавати, причому не
тільки в моменти перемог. Знаменита фраза GFK звучить так: «У перемоги
тисяча батьків, а поразка – завжди сирота». Лідер повинен вміти визнавати
внесок інших в успіх, а також свій внесок у поразку.
Здатність до постійного самонавчання (ability to keep learning). Багато
сказано, що вчитися треба все життя, але треба ще вміти це робити. Успішні
лідери повинні розширювати свої знання та вдосконалювати свій методологічний апарат щодня. У першу чергу для того, щоб тренувати свій головний
мускул – мозок. Швидкість змін, кількість інформації та рівень невизначеності
настільки зросли, що без навчання будь-який визнаний талант і успішний лідер
може виявитися на задвірках історії протягом декількох років. Про лідерів
таких компаній написано багато книг.
Цінності (integrity). Найуспішніші лідери – прихильники (committed) високих
етичних стандартів, які тільки відточують їх здібності та вміння. Ці цінності
вони прагнуть реалізувати у філософії своїх компаній або починань. Для них
важлива прозорість (transparency) – тому вони завжди виступають за відкриті
дані. На базі прозорості надбудовують довіру і схильні довіряти іншим людям,
поки ті не доводять, що робити цього не варто. Довіра реалізується у тому
числі через делегування. Нарівні з довірою важливі чесність і повага – важливо
спочатку поважати людей, з якими чесно працюєте.
Найбільш важлива потреба для більшості організацій – щоб керівники
розвивали цифрові можливості. Сьогодні, згідно з опитуванням компанії
DELOITT «Global Human Capital Trends 2017», тільки 5% компаній вважають,
що у них є сильні лідери в області цифрових технологій. Однак знаком позитивних змін є те, що 72% респондентів розробляють або починають розробляти нові програми лідерства, орієнтовані на цифрове управління.

Дослідження в області цифрового лідерства, засновані на даних
Массачусетського технологічного інституту, показують, що здатності лідерів повинні
змінитися у трьох областях: як керівники повинні думати, як керівники повинні діяти,
і як керівники повинні реагувати.
Лідерство має вирішальне значення для переходу від організації, «що
створює» цифрові речі до тієї, яка «стає» цифровою. Для організації та її лідерів це
включає в себе три різних типи трансформацій (рис. 2):
• Когнітивна трансформація: лідерам потрібно думати по-іншому.
• Поведінкова трансформація: лідери повинні діяти по-іншому.
• Емоційна трансформація: лідери повинні реагувати по-іншому.
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Рис. Лідерські здібності, необхідні для успіху в цифровому світі
Лідерам необхідно думати, діяти та реагувати по-іншому,
щоб зробити свої організації успішними у цифровому світі
Когнітивна трансформація
(ДУМАТИ по-іншому)

Поведінкова трансформація
(ДІЯТИ по-іншому)

Емоційна трансформація
(РЕАГУВАТИ по-іншому)

Концептуалізація
можливостей у віртуальному
світі

Адаптація до постійної
зміни влади і впливу

Толерантне відношення до
ризику і невизначеності

Обробка всезростаючої
когнітивної складності

Співпраця, включаючи легку
взаємодію між багатьма
командами

Стійкість перед постійними
змінами

Дивергентне мислення про
нові способи роботи

Оцінка вкладу нових
партнерів по роботі та
інтересів різних груп

Сміливість приймати
виклики, стосовно того,
як виконувати роботу

Швидке прийняття рішень
без володіння всією
інформацією

Інвестування значних
сил, щоб «робити речі
правильно», робитипровалюватися-робити

Мати довіру для управління
в умовах змін

		
Організації повинні мати дуже конкретні запити до цифрових лідерів: їм необхідно осмислити неясні зовнішні тенденції, допомогти організації представити
цифрове майбутнє, розмити внутрішні і зовнішні кордони способами, які допоможуть перетворенню, навчати інших, перепрофілювати технічну експертизу і використовувати методи дизайн-мислення для стимулювання інновацій.
Це широкий список характеристик лідерства, але важливо пам’ятати, що
не кожен цифровий лідер робить одне і те ж. Ми бачимо зараз три різних типи
цифрових лідерів, і більшості організацій буде потрібна деяка комбінація з усіх трьох:
• Цифрові інвестори – керівники вищої ланки, які розкривають можливості,
інвестують в таланти та ідеї, створюють партнерські відносини і створюють
умови для інновацій. Для цифрових інвесторів основним завданням є освіта.
Цифрові інвестори повинні також визначити, як збалансувати поточну
бізнес-модель з цифровою трансформацією, а потім інтегрувати її в нові
цифрові моделі.
• Цифрові піонери – керівники, які можуть переосмислити майбутнє, сформувати нові та різні моделі і очолити виграшну цифрову стратегію. Цифрові
піонери є серцем інновацій.
• Цифрові трансформатори – лідери, які можуть вести людей через радикальні
зміни. Цифрові трансформатори це точка опори радикальної зміни.
У міру того як темпи технологічних змін у світі продовжують прискорюватися
буде відчутним дефіцит талантів і дефіцит навичок.
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Що необхідно організації для реалізації нової стратегії лідерства:
• Переосмислити модель лідерства організації: нова модель повинна включати концепції інновацій, зростання, рівноправності, командної роботи і
співпраці.
• Визначити ймовірних цифрових лідерів в організації: визначте, хто може
бути інвесторами, піонерами і трансформаторами. Потім навчіть їх розуміти ці можливості.
• Розподілити відповідальність: визначте людину або групу, відповідальну за
розвиток лідерів.
• Просувайте молодих людей до лідерства набагато швидше: дайте їм
можливість вчитися на роботі і керувати командами і проєктами.
• Заохочуйте прийняття ризику і експериментування за допомогою стратегії
лідерства: програми лідерства повинні бути міждисциплінарними і фокусуватися на нових продуктах і інноваційних послугах, заохочуючи прийняття
ризику і експериментування, оскільки люди розвивають нові навички.
• Виходьте за рамки традиційного навчання лідерству: замість цього зосередьтеся на стратегії лідерства з акцентом на культуру, розширення прав
і можливостей, прийняття ризику, обмін знаннями, вплив, управління
матрицями і роботу з талантами в якості провідника.

4.3. Формування команди та етапи її розвитку
Результатом ефективного впливу лідера є залучення. Залучення дозволяє
сформувати спільність, яка є основою для злагодженої роботи організації, для
розвитку та підтримки роботи команди, в якій впевненість один у одному зміцнює
спроможність перемагати, втілювати зміни в життя, реалізовувати бачення та досягати результатів.
На сьогодні перед державними органами постає значна кількість завдань,
вирішення яких потребує об’єднання людських ресурсів, згуртованості та взаємопідтримки у колективі. Успіх будь-якого підприємства, установи, організації залежить
не лише від професіоналізму та особистих якостей окремих працівників, але й від
спільної діяльності всього колективу. Адже кращий результат виконання завдання
тоді, коли працівники взаємодіють у команді, а не окремо, так як кожна людина може
зробити свій особистий внесок у певний процес найкращим чином.
Команди стають ключовим інструментом для організації роботи. Вони мають
потенціал, щоб відразу накопичити ресурси, організувати роботу і виконати поставлене завдання. Команди є ефективним інструментом мотивації персоналу. Члени
команди орієнтовані на досягнення загальної мети, а використовуючи знання, вміння
та навички своїх учасників команда може створити якісно новий продукт.
Лідерство та команда взаємопов’язані, взаємозалежні. Лідер завжди в команді
і залежить від команди, він є одним з її членів.
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Команда – це автономний самоврядний колектив професіоналів, здатний
оперативно, ефективно і якісно вирішувати поставлені перед ним завдання.
Основні ознаки команди:
• об’єднання людей для виконання спільної роботи;
• спільна мета;
• психологічне визнання членами команди один одного;
• взаємодоповнюючий склад групи;
• наявність колективної відповідальності;
• чітко виражений лідер.
•
•
•
•
•

Крім того, виділяють ще наступні ознаки команди:
ефективна конструктивна міжособистісна взаємодія;
професіоналізм кожного співробітника;
позитивне мислення, а отже – орієнтація на загальний успіх;
здатність злагоджено працювати на загальний результат;
нефіксований, гнучкий і мобільний розподіл функцій між членами команди.

Формування команди є досить складним процесом, що вимагає високої управлінської компетенції. Для цього необхідні кваліфіковані люди, які хочуть працювати
разом, та певний період часу.
За яким би принципом ви не будували команду і не організовували її роботу,
вона, швидше за все, пройде через кілька класичних етапів. Стадії розвитку груп
(команд) були вперше запропоновані Брюсом Уейном Такменом у 1965 році, який
стверджував, що всі ці фази є необхідними і неминучими для того, щоб група
(команда) розвивалась, була готовою до викликів, вирішувала проблеми, знаходила
рішення, планувала роботу і досягала результатів. Ця модель стала основою для
розвитку наступних концепцій. Точкою відліку розвитку команди є новоутворення
однодумців, яких об’єднує спільна мета.
Отже, етапи розвитку груп:
• Формування (Forming) – разом починають працювати люди, що нерідко
незнайомі одне з одним. У кожного є досвід, цінності, принципи, підходи,
характер, внутрішні установки.
Цей етап розвитку команди можна розділити на 4 стадії:
– підготовка (вирішується, яку роботу необхідно виконати, чи необхідна
команда для виконання завдання, визначаються цілі команди);
– створення робочих умов (здійснюється забезпечення усіма необхідними
ресурсами і обладнанням для виконання успішної діяльності);
– побудова команди (визначаються межі тих, хто є членом команди, приходять до згоди щодо процесу виконання завдань, визначаються рамки поведінки, які необхідні для усіх членів команди);
– сприяння у роботі (здійснюється поповнення команди матеріальними
ресурсами, заміна тих, хто залишив команду).
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Саме на цьому етапі члени команди стикаються з труднощами, пов’язаними
з переходом від індивідуальної роботи до командної, тому роль лідера команди є
вирішальною. Етап формування характеризується надлишком ентузіазму, пов’язаного з новизною завдань. На початку новизна може виступати значним мотивуючим
чинником. Працівники на підйомі, вони передчувають майбутні успіхи і налаштовані
оптимістично.
На етапі формування доцільно виконати такі кроки:
– з’ясувати мотиви, цілі кожного учасника команди, і використовувати ці
знання для об’єднання працівників;
– подолати внутрішні протиріччя, пройти через конфлікти перш, ніж сформується дійсно команда. Найкращий шлях до цього – сформувати загальнокомандне бачення роботи/проєкту, прояснити цілі, ролі, відповідальність і процедури, які мають відношення до дій команди. Усі учасники групи
повинні чітко розуміти не лише, що саме вони робитимуть, але і чому вони
це робитимуть;
– показати команді, як кожен з її членів може виграти від слідування єдиним
законам розвитку та функціонування команди;
– ефективно організувати роботу команди, познайомити один з одним,
створити атмосферу невимушеності, налагодити взаємообмін думками і
проявляти повагу до думки кожного члена команди, а також намагайтеся
узгоджувати з працівниками рішення;
– час від часу перерозподіляти ролі між членами команди;
– підібрати до кожного члена команди адекватний стиль управління в залежності від його досвіду, знань, внеску та перспектив;
– регулярно проводити робочі наради та складати звіти про поточний стан
виконання завдань/статус проєкту;
– провести тренінг на тему роботи в команді;
– розробити основні норми поведінки в команді і довести їх до відома
кожного співробітника.
• Конфлікт(ування), штурм, буря (Storming). Найскладніший етап у становленні команди. На цьому етапі мотивація новизни вже ослабла, а сильні і
глибокі внутрішні стимули у команди ще не з’явилися. Члени команди можуть
прийти до розуміння, що їх завдання відрізняються від тих, які вони уявляли на
початку, або що вони є складнішими.
На цьому етапі дуже важлива комунікація. Напруженість буде збільшуватися, а
публічне визнання стає важливим елементом взаємодії.
Неминучі складнощі або невдачі породжують конфлікти, пошук винних. Крім
цього, команда може зіткнутися з такими проблемами як суперництво, оборонна
позиція, учасники спираються на свій особистий досвід і не йдуть на співпрацю;
виникають конфлікти і суперечки серед членів групи, навіть не дивлячись на те, що
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вони можуть дотримуватися єдиної думки з основних питань; починаються взаємні
нападки і конкуренція; члени команди визнають первинні цілі складними і важко
досяжними, висловлюють невдоволення з приводу великого навантаження.
Цей етап необхідно подолати якнайшвидше, щоб негативні наслідки конфліктних ситуацій не відбилися на завданнях команди/проєкті в цілому.
Щоб успішно подолати етап конфліктів, необхідно виконати такі дії:
– пояснити працівникам, що розбіжності – це невід’ємна частина роботи в
команді;
– зосередитися на загальнокомандній меті;
– визначити, яких результатів вам вдалося досягти на цей час;
– ставити в центр уваги процеси, а не конкретних людей;
– не варто нав’язувати свої рішення групі, навіть якщо вони здаються очевидними. Слід допомогти учасникам команди самим прийти до потрібних
рішень. Не усі вірні рішення можуть бути ефективними. Рішення працюватиме тільки тоді, коли є люди, які хочуть його виконувати. Кожна людина
мотивована брати участь в ухваленні рішення щодо власних проблем
і готова переймати на себе зобов’язання щодо виконання спільно
прийнятих рішень;
– забезпечити обмін думками, сумнівами і конструктивне обговорення
проблем під час робочих нарад;
– коригувати заходи, орієнтуючись на звіти про поточний стан виконання
завдань/статус проєкту, результати проведених нарад;
– сконцентрувати увагу працівників на тому, що можна зробити, хто це
повинен зробити і в які терміни;
– провести особисту бесіду з одним-двома працівниками, якщо їх відкритий
опір створює в команді некомфортну обстановку, та допомогти їм успішно
вирішити ці спори, вислухавши проблеми, забезпечивши обмін думками,
що допускає усі точки зору, і надихнувши команду на досягнення намічених цілей;
– забезпечити відкриту комунікацію в команді – конфлікти не слід ховати
або «розрубувати». Суперечки потрібно вирішувати – спокійно, терпляче
і ретельно.
• Нормування, нормалізація (Norming). Етап характеризується тим, що члени
команди починають усвідомлювати спільні риси та стилі взаємодії, спільну
мету, вони, як правило, більше взаємодіють, проводять час з користю.
Для зміцнення команди, при необхідності, у робочий процес можна запровадити тренінги та навчання, що повинні заохотити членів команди комфортно працювати один з одним. Таким чином, на цій стадії унормовуються конфлікти, активність
членів команди зростає, вони приймають концепцію командної роботи, дотримуються вироблених норм поведінки. Члени команди відчувають, що спільна робота
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дає свої плоди і кожен з них вносить певний вклад. У команді зміцнюється довіра.
Більш чітким стає розподіл обов’язків, зникає дублювання функцій.
На цьому етапі є доцільним здійснити такі кроки:
– забезпечити поглиблення процесу об’єднання команди, постійну моральну
підтримку та узгодження спрямування і прагнень кожного члена команди із
загальними метою і цінностями;
– забезпечити формування норм і механізмів, що сприяють ефективній
роботі команди;
– обов’язково сформулювати та впровадити механізми ефективного перегляду правил, які втратили свою актуальність або ефективність. Технологія
повинна змінюватися разом з розвитком і зростанням команди/проєкту,
але на кожному етапі вона має бути визначена і описана;
– гарантувати, що встановлення загальних норм сприяє ефективній роботі
команди, а час, витрачений на підготовку нових правил на основі консенсусу, за якими команда збирається працювати, окупиться пізніше з великими дивідендами;
– забезпечити уникнення надмірної бюрократії встановлюваних правил
і процедур. Стандарти повинні розроблятися тільки для вирішення
важливих і актуальних проблем, з якими вже зіткнулася команда, вони
повинні полегшувати роботу, а не ускладнювати її;
– забезпечити постійну оцінку досягнень команди. Найкраща оцінка за
принципом «вікно – дзеркало». Коли цілі досягнуті, результати – на рівні,
керівник підходить до вікна і каже команді: «Ми молодці!». А коли бажаних
результатів немає, керівник повинен підійти до дзеркала.
• Виконання, злагодженість (Performing) – характеризується тим, що команда
об’єднана і працює ефективно для досягнення своїх цілей, націлена на розкриття
потенційних можливостей. Члени команди є підготовленими, компетентними,
а також мають можливість приймати свої власні рішення щодо проблем, які
виникли; вони розуміють свої ролі і обов’язки, стають цілеспрямованими та
продуктивними. У команді присутній високий рівень довіри та командний дух.
На цьому етапі лідер команди має вжити таких заходів:
– оцінити ефективність команди, спостерігаючи за індивідуальними і командними зусиллями, успіхами і виконанням зобов’язань;
– підтримувати на необхідному рівні мотивацію учасників команди, стежити
за якістю їх роботи;
– довіряти членам команди, де це необхідно;
– делегувати додаткові повноваження членам команди;
– надавати членам команди зворотний зв’язок, зменшити кількість нарад;
– працювати на випередження, стежити за змінами в команді, оточенні, цілях
і завданнях та передбачати і уникати ризиків бо зменшувати їх можливі дії
на завдання;
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– спостерігати та оцінювати ефективність усіх процесів, що використовуються в роботі команди: «Що зайве ми робимо?», «Що можна робити
простіше?», «Що загрожує завданню/проєкту?»;
– зосередитися на дотриманні балансу, скоротити непотрібні зусилля
замість того, щоб «прагнути до нових героїчних перемог»;
– визначити вузькі місця і застосувати коригуючі дії, там, де процеси
починають гальмувати або ризики занадто великі. Важливо пам’ятати:
не команда повинна пристосовуватися до процесів, а процеси повинні
підлаштовуватися під команду у міру її розвитку і становлення;
– обговорювати з членами команди пропозиції щодо поліпшенню її діяльності, заслуховувати корисні зауваження і враховувати, де це необхідно.
• Закриття, розпуск, перерва, зміни (Adjourning) – заключний етап. Він
характеризується тим, що завдання виконане, ціль досягнута, а члени покинули команду.
На цьому етапі достатньо виконати такі кроки:
– відзвітувати перед безпосереднім керівником та отримати його оцінку
виконаної роботи. У підсумковому звіті доцільно окрім отриманих уроків
висловити рекомендації з удосконалення робочих процесів, із застосування набутого досвіду, з повторного використання інструментів, напрацьованих під час виконання завдань/реалізації проєкту;
– надати зворотний зв’язок членам команди, поінформувати їх про майбутні
зміни та акумулювати отриманий досвід, уроки – проблеми, що виникали і
способи їх вирішення;
– оцінити виконану ними в команді роботу і те, чому вони навчилися. Вони
потребують інформації про те, наскільки добре вони виконали свою
роботу і чи зможуть впоратися з новими завданнями.

4.4. Управління організаційною культурою
Визначення «корпоративна культура» увійшло в практику управління персоналом у 20-х роках минулого століття, коли виникла необхідність формування
сприятливих взаємовідносин працівників всередині великих компаній (корпорацій).
Формування корпоративної культури тоді передбачало створення для персоналу
компаній таких трудових, соціальних, побутових, психологічних та інших умов, в яких
він почував би себе комфортно, а ефективність його трудової діяльності зростала.
Зараз корпоративну культуру визначають як певну ідеологію чи систему
традиційних взаємин (постійних заходів), які розділяє кожен працівник організації
щодо зовнішнього оточення і внутрішнього середовища. І якщо корпоративну культуру розглядати як ідеологію, то організаційну культуру можна порівняти з «душею»
організації.
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Організаційна культура завжди присутня в будь-якій організації, бо вона
зароджується разом з організацією, розвивається разом з організацією і зникає
разом з нею.
Створює організаційну культуру, як правило, формальний лідер (керівництво),
але її носієм є весь персонал. Організаторами роботи з формування та розвитку
організаційної культури зазвичай стають фахівці з управління персоналом спільно з
фахівцями зі зв’язків з громадськістю.
Практика управління персоналом дозволяє говорити про два типи організаційної культури:
• один цілеспрямовано формується керівництвом свідомо;
• інший формується персоналом спонтанно.
Необхідність формування і розвитку організаційної культури на сьогодні вже не
викликає жодних сумнівів, оскільки практика успішних організацій засвідчує вагому роль
саме організаційної культури у досягненні цих успіхів. Сильна і розвинута організаційна
культура є необхідною умовою самореалізації працівників, та, як наслідок, їх потенціалу.
Формами існування та внутрішнього прояву організаційної культури
виступають:
• вертикальні (між ієрархічними ланками управління) і горизонтальні (між працівниками з однаковим статусом) зв’язки;
• обіг інформаційних потоків;
• стилі управління;
• розвиток працівника і мотивація.
Щодо зовнішніх проявів організаційної культури працівників, то практика її упровадження визначає такі основні моменти, які впливають на оточення і споживачів послуг,
а згодом формують стійке уявлення (стереотип) щодо установи та якості її роботи:
• усвідомлення працівниками себе і свого місця в організації;
• ціннісні орієнтири і норми поведінки;
• комунікативна система із зовнішнім оточенням і мова спілкування із споживачами послуг;
• трудова та ділова етика персоналу і робочий час;
• віра у місію організації, ідеал чи традиційне ставлення до нього.
Місія. Місія будь-якої організації – це її соціальне призначення, тобто те, що
суспільство може очікувати від мети її діяльності.
Чітко сформульована місія сприяє вирішенню щонайменше трьох завдань
управління:
• змушує керівництво систематично займатися аналізом сильних і слабких
сторін організації, визначенням можливостей для підвищення загальної ефективності її діяльності;
• сприяє кращій інтеграції працівників (які знають і поділяють місію) в єдине ціле,
підвищенню рівня прихильності та мотивації, кращій взаємодії між керівниками і підлеглими на різних рівнях;
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• формує позитивний імідж організації в очах споживачів послуг, ділових партнерів тощо.
Цінності. Часто ми стикаємося із запереченням: цінності не вимірні. Але
насправді це той інтегрований показник, який демонструє ціну помилки в системі.
Просто часто ми не бачимо цих закономірностей і взаємозв’язків.
Цінності – джерело мотивації діяльності персоналу. Це те, що особливо
важливо для людини (принципи свободи, відкритості, демократії, ідеї служіння людям,
державі, можливість реалізації себе чи своїх прагнень, отримання влади, статусу,
матеріального успіху, соціальний захист тощо).
Ціннісні орієнтири багато в чому визначають трудові дії працівників, їх трудову
поведінку і результати роботи організації. Цінності працівників значною мірою впливають на ціннісні орієнтири організації, її культуру. І навпаки: ціннісні орієнтири організації, її культура впливають на якісний склад персоналу, його поведінку, ставлення
до роботи, норми діяльності. Тому вивчення цінностей працівників і створення умов
для їх реалізації є найважливішою стороною діяльності організації.
Для впровадження і реалізації тієї чи іншої моделі організаційної культури, як
правило, створюють «Кодекс корпоративної етики» – зведені в один «документ»
ціннісні орієнтири, організаційні цілі, регламентовані правила поведінки і комунікації з відвідувачами, споживачами, партнерами тощо. Такий Кодекс може транслювати цінності організації усім співробітникам і тим самим підвищувати організаційну
ідентичність.
Отже, організаційна культура – це певна форма внутрішнього і зовнішнього
впливу на людей для досягнення певної мети або комплексу цілей.
Кожна організація визначає власні завдання, для вирішення яких вона має
намір використовувати цей інструмент впливу. Водночас особливості організаційної
культури визначаються сферою діяльності конкретної організації.
Система державних органів, з їх вертикальною і горизонтальною структурами взаємодії і підпорядкування, в буквальному розумінні не є корпорацією, оскільки
вона є державною системою управління. Тому при формуванні корпоративної культури державного органу може йтися про певну організаційну культуру, притаманну
функціям організації, чи вертикалі.
Водночас не слід забувати, що сама державна служба об’єднана єдиною
метою, цінностями і принципами діяльності. Принципи державної служби – ідеологія – загальні правила для всіх. Вони впливають на формування культури державної
служби, іміджу державних органів. Дотримання державними службовцями принципів
державної служби створює стереотипи.
В умовах реформування державного управління і державної служби важливого значення набуває процес усвідомлення та прийняття всіма державними службовцями спільних принципів, цінностей і норм державної служби. Одночасно
метою формування нової «корпоративної» культури державної служби є розвиток
у державних службовців розуміння ідеології відповідного органу влади, в якому вони
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працюють, системи цінностей, єдиних стандартів поведінки, спілкування із колегами
та представниками інших органів державної влади.
Статті 1 та 4 Закону України «Про державну службу» дають нам визначення
державної служби, її цінностей та принципів. Розділ 6 Закону України «Про запобігання корупції» присвячений правилам етичної поведінки осіб, діяльність яких,
зокрема, пов’язана з виконанням функцій держави. Наказом НАДС від 05.08.2016
№ 158 затверджено Загальні правила етичної поведінки державних службовців.
Тож, як бачимо, на рівні держави забезпечено нормативне підґрунтя для створення ідеології – корпоративної культури в державних органах.
Державні ж органи у випадку необхідності розробляють та забезпечують
виконання норм організаційної культури через затвердження галузевих кодексів чи
стандартів етичної поведінки їх працівників.
До основних складових організаційної культури, які властиві будь-якому
державному органу, можна віднести:
• цінності державної служби;
• правила етичної поведінки, дрес-код;
• ієрархічну систему лідерства;
• стиль управління;
• методи запобігання виникненню та вирішення конфліктів;
• систему комунікації та взаємовідносини у колективі;
• усвідомлення себе і свого місця у державному органі;
• особисті якості персоналу (звички та схильності, потреби, інтереси, моральні
цінності, темперамент тощо);
• форми поведінки персоналу, що постійно відтворюються (ритуали, традиції,
звичаї тощо);
• систему мотивації;
• розвиток і самореалізацію працівників державного органу.
При формуванні організаційної культури в державному органі варто врахувати такі нюанси:
1. Особливості організації та умов праці. Вони висловлюють культуру та
професіоналізм керівництва і підлеглих, а також певну зрілість колективу.
Досвід показує, що вирішальну роль тут відіграє особистість керівника, який
накладає відбиток на стиль, культуру управління, режим роботи, умови роботи,
її ритм, розподіл завдань і контроль виконання.
Культура внутрішніх комунікацій:
• збори, наради, зустрічі з керівником є формою безпосереднього спілкування і передачі інформації;
• інформаційні стенди, внутрішні і зовнішні видання, що інформують співробітників, партнерів і клієнтів;
• корпоративні свята — урочисте нагородження працівників, які досягли
певних показників, дні народження, церемонії посвячення тощо.
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2. Соціально-психологічні культура і клімат. Вони визначають стан міжособистісних і групових відносин у колективі, впливають на робочу поведінку персоналу, підтримують визначену керівництвом стратегію організаційного розвитку.
3. Адаптація. Не менш важливим елементом організаційної культури є ставлення до новачків та їх адаптація до корпоративної культури. Процес цей
часто складний і болючий. У деяких організаціях спеціально проводяться
адаптаційні тренінги та інші заходи, направлені на адаптацію новачків.
4. Інформаційний дизайн (фірмовий стиль) включає в себе повноцінну знакову
систему символів організації. Насамперед це назва і абревіатура. Елементами
фірмового стилю є емблема, фірмові знаки.
5. Дрес-код – вимоги до зовнішнього вигляду, які пред’являє адміністрація до
співробітників компанії. Зовнішній вигляд і одяг на роботі перестають бути
особистою справою співробітників. Кожен працівник повинен враховувати не
тільки особистий комфорт, але й репутацію компанії.
Таким чином, організаційна культура – важливий інструмент управління персоналом, який включає персонал у систему управління організацією та є елементом
оптимізації управління та підвищення ефективності діяльності на державній службі.
Цінності, норми поведінки в державному органі є складовими його організаційної культури. Завдяки її розвитку державний орган змінюється і таким чином може
краще адаптуватися до сучасних потреб, що є одним з головних завдань державного
управління.
За своїм функціональним призначенням основні положення організаційної
культури:
• є методологічною основою формування професійної культури державного
службовця;
• орієнтують працівника в умовах конфліктів і етичної невизначеності та інших
обставин морального вибору;
• сприяють формуванню у працівника потреби дотримання професійно-етичних норм поведінки;
• є засобом громадського контролю за моральною і професійною поведінкою
працівника.
На сьогодні організаційна культура розглядається як головний механізм,
що здатний забезпечити підвищення ефективності діяльності організації. Вона є
важливою для будь-якої організації, оскільки може впливати на:
• привабливість організації як роботодавця;
• продуктивність і ефективність діяльності;
• мотивацію працівників;
• ділову репутацію працівників;
• якість роботи;
• характер особистісних і трудових відносин в організації;
• ставлення державних службовців до роботи, їх творчий потенціал.
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Організаційна культура не є статичною, раз і назавжди встановленою формою
взаємовідносин в організації. Зміна персоналу, зокрема лідерів і керівництва організації
може змінити культуру організації. Головним завданням для керівника (лідера) є формування сприятливої організаційної культури, спрямованої на вдосконалення діяльності
організації відповідно до вимог часу та орієнтованої на зміни. Керувати організаційною
культурою означає формувати її, підтримувати і, у разі потреби, змінювати.
Формальне дотримання кроків не є достатнім. Потрібно справді витрачати
час та зусилля для створення простору для творчих підходів та навчання на основі
досвіду, комплексного розгляду питань, пошуку нестандартних підходів та обговорення ідей з усіма зацікавленими сторонами.
Заохочення постійного навчання та критичного мислення є важливим не
лише для побудови здорових відносин у команді, розвитку сприятливої організаційної культури, але й, головне, – для ефективного прийняття рішень на основі
врахування різних впливів та можливостей.
Для формування сприятливої організаційної культури необхідно здійснити
такі кроки:
1. Удосконалити стиль керівництва:
• делегувати працівникам вагомі повноваження і відповідальність, залучати
їх до прийняття управлінських рішень;
• забезпечити чіткий контроль кінцевих результатів роботи.
2. Впровадити систему винагород, яка б сприяла результативності та ефективності діяльності:
• забезпечити винагороду працівників, засновану на їх особистих досягненнях і результатах роботи.
3. Оптимізувати навчання:
• забезпечити проведення тренінгів, семінарів, навчання на робочому місці,
впровадити програму адаптації (для новопризначених працівників), за допомогою яких відбувається формування нових цінностей і стандартів поведінки;
• заохочувати діалог, обмін ідеями, досвідом, знаннями.
4. Впровадити прогресивну політику управління персоналом:
• забезпечити добір працівників, що розділяють організаційні принципи і
цінності, або тих, хто зможе легко їх запозичити;
• забезпечити формування у працівників державного органу позитивних
цінностей.
5. Побудувати систему внутрішнього PR:
• забезпечити нову інтерпретацію старої історії, символіки, міфів, легенд і
традицій;
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• створити систему інформування працівників на всіх рівнях: загальні збори,
інформаційні дошки, електронна розсилка тощо.
6. Забезпечити зворотний зв’язок з працівниками:
• підтримувати неформальне спілкування, проведення регулярних нарад,
зустрічей із колективом:
• проводити опитування працівників (employee survey) та/або використовувати оцінку за методикою «360 градусів».
Ключовими механізмами управління організаційною культурою є:
реакція керівників на важливі події, випадки та кризи;
продумане моделювання ролей, навчання;
критерії прийняття та просування по службі;
ефективна система винагород та зміни статусу;
затвердження нових існуючих цінностей, їх введення шляхом спланованих
заходів;
• використання системи цінностей як основи для перегляду показників роботи;
• процедури адаптації, які мають охоплювати ключові цінності та способи
досягнення цілей;
• подальше закріплення навчання організаційній культурі.
•
•
•
•
•
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РОЗДІЛ 5.
РЕГЛАМЕНТ І ПРОЦЕДУРИ
5.1. Регламент Кабінету Міністрів України
На сучасному етапі в умовах стрімкого розвитку інституту державної служби
та держави вцілому, виникає потреба в постійній актуалізації інструментів для досягнення суспільно-політичних цілей. Це обумовлює численні внесення змін до законодавства, зокрема, до Регламенту Кабінету Міністрів України.
Порядок прийняття законів визначається Конституцією України, а також
Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України від 10 лютого
2010 року № 1861- VI.
З врахуванням того, що основними видами нормативно-правових актів, що
розробляються міністерствами є акти Кабінету Міністрів України, процес нормотворення пропонуємо розглянути на прикладі Регламенту Кабінету Міністрів України.
Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» затверджує Регламент Кабінету Міністрів
України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України,
підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності, а також
визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних
документів Кабінету Міністрів України.
Таким чином, предмет регулювання Регламенту Кабінету Міністрів України
чітко окреслений законодавчою нормою, і полягає у встановленні Урядом норм, що
регулюють процедурні питання.
Регламент Кабінету Міністрів України – це сукупність правил, завдяки яким
засоби розробки політики та формат політичних документів запроваджені як процедури і стандарти прийняття політичних документів.
Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (далі – Регламент) встановлює
порядок реалізації повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з іншими органами
державної влади, Президентом України, органами місцевого самоврядування та
громадськістю. Регламентом встановлено порядок підготовки і проведення засідань
Кабінету Міністрів. Визначено, що на засіданнях розглядаються:
– концептуальні засади реалізації державної політики;
– питання, що потребують нормативно-правового врегулювання актами
Кабінету Міністрів;
– питання організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі кадрові
питання, питання присудження премій та призначення стипендій Кабінету
Міністрів;
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– законодавчі ініціативи Кабінету Міністрів;
– питання, що потребують врегулювання актами Президента України;
– проєкти урядових заяв, декларацій, директив, листів, звернень і
меморандумів;
– питання відзначення державними нагородами міністрів, керівників інших
центральних органів виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій;
– питання нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів;
– інші питання згідно Регламенту.
Кабінет Міністрів заслуховує звіти (інформацію) керівників органів виконавчої
влади про здійснення ними своїх повноважень та з окремих питань діяльності відповідних органів.
Варто зазначити, що 24 червня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів
України №474-р була схвалена Стратегія реформування державного управління
України на період до 2021 року. Стратегія передбачає перегляд та систематизацію
процедур підготовки програмних і стратегічних документів державної політики,
передбачених у Регламенті, що обумовило необхідність внесення змін до низки
нормативно-правових актів, в тому числі і до Регламенту.

5.2. Нормативно-правові акти
Найбільш важливим завданням міністерства є регулювання суспільних
відносин, зокрема шляхом формування та реалізації державної політки у відповідній
сфері, а також пов’язані з цим процеси розробки нормативно-правових актів. Однією
з багатьох функцій, покладених на міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади (далі – міністерства), є прийняття ними нормативно-правових актів на підставі
й на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, обов’язкових до виконання на території України.
Нормативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні нормативно-правові акти.
Закон – нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку органом
законодавчої влади або на референдумі, який регулює найбільш важливі суспільні
відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів
таких відносин та відповідальності за порушення зазначених правил. Закон має вищу
юридичну силу відносно інших правових актів. Згідно зі ст. 85 Конституції України
закони приймає Верховна Рада України.
Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ, прийнятий
уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі
та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання
суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і
розрахований на неодноразове застосування.
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Процес підготовки нормативно-правових актів є сукупністю послідовних та
взаємопов’язаних дій, результатом яких має стати акт, спрямований на задоволення
потреб суспільства і держави.
В Україні відсутній закон про нормативно-правові акти, а питання щодо
єдиного законотворчого і нормотворчого процесу розпорошені по різних законодавчих і підзаконних актах міністерств і відомств, що ускладнює процес підготовки
нормативно-правових актів.
Для різних видів нормативно-правових актів встановлюються особливі
процедурні вимоги. Наприклад, порядок прийняття актів Кабінету Міністрів України
регулюється Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, а порядок прийняття
законів визначається Конституцією України, а також Регламентом Верховної Ради
України, затвердженим Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861- VI.

5.3. Регламент. Підготовка актів Кабінету Міністрів України
Головний розробник, розробник та заінтересовані органи
Головним розробником проєкту акта є орган, який вносить проєкт акта до
Кабінету Міністрів.
Розробниками проєктів актів є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до
своєї компетенції.
У випадках, коли розробку проєкту акта Кабінету Міністрів доручено декільком
органам виконавчої влади, розробником проєкту акта Кабінету Міністрів є орган,
компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші
органи виконавчої влади, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні
проєкту акта або його погодженні, є заінтересованими органами.
У разі потреби до підготовки проєктів постанов можуть залучатися науковці,
фахівці, представники недержавних організацій за їх згодою (у тому числі на договірній основі).
Проєкт акта Кабінету Міністрів підлягає обов’язковому погодженню усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономіки (за винятком проєкту
розпорядження з кадрових питань та щодо зміни особи, уповноваженої на підписання міжнародного договору України, зміни персонального складу Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі, а також проєктів актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур
претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств).
Якщо реалізація акта, проєкт якого розробляється, матиме вплив на ключові
інтереси заінтересованих сторін, розробник готує прогноз такого впливу.
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Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін
в обов’язковому порядку готується до проєкту постанови Кабінету Міністрів, яким
передбачається нормативно-правове врегулювання суспільних відносин, та який
стосується прав і обов’язків суспільних груп, об’єднаних спільним інтересом.
Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін не
готується до проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру.
Організація роботи над проєктом акта Кабінету Міністрів України
Підготовка проєкту акта покладається на один або декілька структурних
підрозділів міністерства, з урахуванням їх компетенції.
До розробки проєкту акта визначається коло посадових осіб, відповідальних
за його підготовку, та організації, які залучаються до цієї роботи.
Для підготовки найбільш важливих та складних проєктів рекомендується
створювати комісію (робочу групу). Посадова особа, яка очолює розробку проєкту
акта, за участю відповідних спеціалістів може підготувати пропозиції щодо порядку
його розробки та скласти план роботи.
План роботи з підготовки проєкту акта може включати такі заходи:
• вивчення матеріалів, необхідних для розробки проєкту акта;
• розробка пропозицій по суті питань, які складають зміст проєкту акта;
• обговорення підготовлених пропозицій та складання проєкту акта;
• підготовка переліку актів, які втратять чинність, або в які будуть внесені відповідні зміни у зв’язку з прийняттям підготовленого акта;
• направлення проєкту на погодження заінтересованим органам;
• розгляд одержаних зауважень та пропозицій, уточнення проєкту акта;
• отримання юридичного висновку;
• подання проєкту акта Кабінету Міністрів України;
• супроводження проєкту акта у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.
У плані зазначаються строки виконання передбачених заходів та особи, відповідальні за їх виконання.

Етапи підготовки актів Кабінету Міністрів України
Правова ініціатива
Робота над розробкою проєкту акта розпочинається із встановлення наявності юридичних та фактичних підстав його прийняття, з’ясовується, чи дійсно в
ньому є об’єктивна необхідність.
Проєкти актів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України,
актів Президента України, постанов Верховної Ради, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем’єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, центральних
органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
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Разом з тим, зовсім необов’язково отримувати відповідне доручення. Наприклад,
кожен центральний орган виконавчої влади має право ініціювати розроблення політичної
пропозиції щодо реалізації державної політики у своїй сфері та внести її через відповідного міністра на розгляд Кабінету Міністрів України. Перш ніж розробляти конкретні
нормативно-правові акти, варто починати з розроблення саме політичної пропозиції.
Політична пропозиція вноситься на розгляд Кабінету Міністрів разом з
концепцією реалізації державної політики у відповідній сфері.
До політичної пропозиції додаються перелік критеріїв, за якими оцінюється
ефективність результатів її реалізації, та порядок проведення моніторингу реалізації, а також комунікативний план, у якому зазначаються заходи щодо висвітлення у
засобах масової інформації відповідного рішення Кабінету Міністрів.
Політична пропозиція береться за основу під час підготовки планів заходів,
проєктів законів та інших актів законодавства.
За результатами розгляду політичної пропозиції Кабінет Міністрів приймає
розпорядження про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній
сфері. Проєкт такого розпорядження готується та подається на розгляд Кабінету
Міністрів у порядку, встановленому Регламентом.
Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері базується на
оптимальному варіанті розв’язання проблеми та містить такі розділи:
• проблема, яка потребує розв’язання;
• мета і строки реалізації концепції;
• шляхи і способи розв’язання проблеми;
• прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін;
• очікувані результати;
• обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів.
Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері не повинна
містити положень нормативно-правового характеру.
Аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та
фінансово-економічні розрахунки
Під час розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів розробник вивчає стан
справ у відповідній сфері, визначає проблему, яка потребує розв’язання, аналізує
причини її виникнення, визначає цілі та обирає шляхи їх досягнення, визначає перелік
заінтересованих сторін та прогнозує вплив реалізації акта на їх ключові інтереси,
визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання (зокрема із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій), що потребує врегулювання,
передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також робить прогноз результатів реалізації акта та визначає
критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.
Якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів, необхідним є провести фінансово-економічні розрахунки за методикою,
що розробляється та затверджується Мінфіном.
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У разі впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін під час реалізації
акта, проєкт якого розробляється, розробник готує прогноз такого впливу.
Водночас, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих
сторін в обов’язковому порядку готується до проєкту постанови Кабінету Міністрів,
яким передбачається нормативно-правове врегулювання суспільних відносин та
який стосується прав і обов’язків суспільних груп, об’єднаних спільним інтересом.
Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін не
готується до проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру.
Відповідність зобов’язанням України у сфері європейської
інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
Проєкт постанови Кабінету Міністрів, а також проєкт розпорядження Кабінету
Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері,
концепції державної цільової програми та концепції закону, який стосується зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними договорами України у сфері європейської інтеграції, підлягає опрацюванню на відповідність
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та з урахуванням права Європейського Союзу (acquis ЄС).
Під час опрацювання проєкту акта розробник:
1) визначає:
– джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовідносини, аналогічні тим, що планується врегулювати проєктом акта;
– наявність зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі
міжнародно-правових, щодо предмета правового регулювання проєкту акта;
– наявність програмних документів у сфері європейської інтеграції з предмета, що регулюється проєктом акта;
2) проводить порівняльний та/або порівняльно-правовий аналіз;
3) наводить обґрунтування в разі невідповідності проєкту акта праву
Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародним домовленостям у сфері
європейської інтеграції, передбачає строк його дії.
Результати опрацювання проєкту акта Кабінету Міністрів на відповідність
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу
(acquis ЄС) відображаються розробником у довідці згідно додатку 1 Регламенту.
Організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення опрацювання проєкту акта Кабінету Міністрів на відповідність зобов’язанням України у сфері
європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського
Союзу (acquis ЄС) здійснюється Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.
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Складання проєкту документа: вимоги до структури та стилю
Структурно постанову Кабінету Міністрів складають такі елементи:
назва;
вступна частина;
постановляюча частина;
додатки (у разі потреби);
підпис і реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дата прийняття.

Розпорядження має аналогічну структуру, крім вступної та постановляючої частини.
Назва акта повинна бути лаконічною і відображати її основний зміст. У
вступній частині постанови зазначається мета акта або посилання на акт законодавства України, на виконання якого вона спрямована, тощо.
Постановляюча частина містить:
• нормативні положення, правові норми;
• конкретні правила поведінки суб’єктів суспільних відносин, що становлять
предмет правового врегулювання цією постановою;
• визначення виду і міри негативних правових наслідків недотримання цих
правил (зокрема, юридичної відповідальності);
• умови та порядок дії інших нормативних актів або їх окремих норм, які врегульовують інші правовідносини і спрямовані на вирішення питань, що виникають у зв’язку з набранням чинності даною постановою;
• у разі потреби – посилання на додатки;
• норми, пов’язані з набранням чинності постановою або її окремими положеннями, та у разі потреби – перелік суб’єктів контролю за її виконанням, приписи
про необхідність прийняття нових актів тощо.
Розпорядження повинне містити індивідуально визначені приписи щодо виконання конкретних завдань чи вирішення питань оперативного характеру (з посиланням у разі потреби на додатки).
У випадках, коли постановою або розпорядженням вносяться зміни до інших
постанов чи розпоряджень, у них викладається суть цих змін. Якщо акти Кабінету
Міністрів (їх окремі норми) визнаються такими, що втратили чинність, наводиться їх
перелік. Не допускається повторення норм, визначених раніше прийнятими актами
Кабінету Міністрів. Завдання та заходи можуть оформлятися як таблиці, що додаються
до акта. Для кожного завдання (заходу) визначаються термін виконання та виконавці.
За формою викладу постанова складається з пунктів. Пункт містить завершене нормативне положення і може мати підпункти, а підпункти – абзаци. Пункти,
а в разі потреби і абзаци нумеруються. У разі потреби весь текст постанови може
бути поділений на розділи і підрозділи, які мають заголовки і нумеруються.
Текст постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів повинен містити аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без
повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження з
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дотриманням нормативів державної мови. Вживані у тексті терміни повинні застосовуватися в одному значенні і не допускати різного тлумачення. Речення повинні бути
стислими, простими і доступними за змістом.
Громадське обговорення
Розробник організовує громадське обговорення проєктів актів, що мають
важливе суспільне значення і стосуються прав та обов’язків громадян, а також
проєктів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування, зокрема, організаціям недержавної форми власності.
Громадське обговорення здійснюється у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Для проведення громадського обговорення, проєкт акта розміщується на
офіційному вебсайті органу – розробника у рубриці «Консультації з громадськістю».
Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.
Строк проведення консультацій повинен становити не менше 15 календарних
днів.
Крім того, для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики при кожному міністерстві утворено як консультативно-дорадчі
органи та функціонують громадські ради.
Протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю громадській раді подаються проєкти відповідних нормативно-правових актів
та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
Не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами
громадських обговорень міністерство готує звіт та в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному вебсайті.
Погодження, консультації та строки
Після завершення роботи над текстом проєкту акта, він надсилається на
погодження заінтересованим органам.
Якщо розробником проєкту акта Кабінету Міністрів є центральний орган
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів через міністра, проєкт надсилається заінтересованому органу лише після
його погодження відповідним міністром.
Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів через міністра, надсилає завізований керівником
органу проєкт акта Кабінету Міністрів разом з пояснювальною запискою, а також
порівняльною таблицею (якщо проєктом акта передбачено внесення змін до інших
актів Кабінету Міністрів) відповідному міністерству для його погодження міністром.
Проєкт акта надсилається розробником заінтересованим органам, які зобов’язані його погодити у визначений у супровідному листі строк:
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– в одноденний строк – проєкти актів Кабінету Міністрів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків (крім
проєктів актів про утворення урядових комісій із розслідування причин
виникнення надзвичайних ситуацій), з інших питань, пов’язаних із виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, з невідкладних питань,
пов’язаних з проведенням операції Об’єднаних сил, та з питань обороноздатності держави;
– протягом п’яти робочих днів – проєкти актів, строк внесення розробником на розгляд Кабінету Міністрів яких настає не пізніше ніж через
20 робочих днів;
– протягом десяти робочих днів – проєкти актів, строк внесення розробником на розгляд Кабінету Міністрів яких настає не пізніше ніж через
30 робочих днів;
– у місячний строк – проєкти актів, строк внесення розробником на розгляд
Кабінету Міністрів яких настає більше ніж через 30 робочих днів, або
проєкти актів, що розробляються в ініціативному порядку.
У разі коли розробник не зазначає у супровідному листі строк погодження
проєкту акта Кабінету Міністрів, передбачений абзацами третім–шостим цього параграфа, такий проєкт акта погоджується заінтересованим органом у місячний строк.
У разі коли заінтересований орган, а також Мінфін та Мінекономіки в установлений строк не висловив свою позицію щодо проєкту акта Кабінету Міністрів, проєкт
вважається погодженим без зауважень.
Заінтересований орган зобов’язаний взяти участь в опрацюванні та погодженні
проєкту акта Кабінету Міністрів України та матеріалів до нього у частині, що стосується його компетенції. У разі коли заінтересований орган, не висловив свою позицію
щодо проєкту акта Кабінету Міністрів, проєкт вважається погодженим без зауважень.
Свою позицію щодо проєкту акта Кабінету Міністрів керівник заінтересованого органу доводить до відома розробника шляхом надсилання листа за своїм
підписом.
Зауваження надаються виключно з тих питань, що належать до компетенції
заінтересованого органу та стосуються суті проєкту акта, зокрема виявлених
обставин (ризиків та обмежень), які у разі прийняття акта створюватимуть значні
перешкоди щодо реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції
заінтересованого органу, а також прогнозів впливів реалізації акта.
Заінтересований орган аналізує вплив реалізації акта, проєкт якого надіслано на погодження, на ключові інтереси заінтересованих сторін у сферах, віднесених до його компетенції, та в разі виявлення потенційного негативного впливу
готує власний прогноз за формою згідно з додатком 4 Регламенту і надсилає його
розробникові.
Зауваження до проєкту акта не можуть стосуватися нормопроєктувальної
техніки та редакційних уточнень тексту проєкту акта.
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Під час опрацювання проєкту акта повинні бути вжиті вичерпні заходи для
врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації,
наради, робочі зустрічі, ін.).
Якщо у позиціях розробника і заінтересованого органу є розбіжності, які
не можуть бути врегульовані на рівні фахівців таких органів, повинні бути вжиті
вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо).
Повторне погодження
Якщо в результаті врахування розробником зауважень заінтересованих
органів проєкт акта Кабінету Міністрів або окремі його положення, погоджені іншими
заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проєкт акта, проєкт
у відповідній частині підлягає повторному погодженню такими органами.
Зміна керівника заінтересованого органу та/або органу, який є головним
розробником проєкту акта, не потребує повторного погодження проєкту акта.
У разі складення повноважень або відставки Кабінету Міністрів Секретаріат
Кабінету Міністрів повертає проєкти актів головним розробникам для повторного
їх внесення в разі потреби на розгляд Кабінету Міністрів після набуття повноважень
новосформованим Кабінетом Міністрів.
Правова експертиза
До Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи проєкт
акта надсилається в останню чергу, коли проведено громадські обговорення і
пройдено процедуру погодження. При цьому від Мін’юсту України потрібно отримати позицію виключно у формі правового висновку, без наявності якого проєкт акта
неможливо внести до Кабінету Міністрів України.
Проєкт акта Кабінету Міністрів розробник подає Мін’юсту для проведення
правової експертизи разом з пояснювальною запискою, матеріалами погодження
(листами із зауваженнями і пропозиціями), а також порівняльною таблицею (якщо
проєктом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів).
Не потребують проведення правової експертизи Мін’юсту наступні проєкти актів:
– розпорядження з кадрових питань;
– щодо зміни особи, уповноваженої на підписання міжнародного договору
України;
– зміни персонального складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
– про затвердження фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора економіки;
– актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення
керівників особливо важливих для економіки підприємств;
– оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств.
Проєкт акта обов’язково погоджується керівником юридичної служби.
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Якщо розробником є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідного міністра,
проєкт акта також обов’язково погоджується керівником юридичної служби відповідного міністерства.
Мін’юст під час проведення правової експертизи перевіряє проєкт акта
Кабінету Міністрів на відповідність Конституції України, актам законодавства
та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері
демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини, принципам недискримінації (антидискримінаційна експертиза) та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
(ґендерно-правова експертиза).
За результатами правової експертизи проєкту акта Кабінету Міністрів Мін’юст
оформляє висновок. Висновок передається розробникові у строк, що становить не
більш як 10 робочих днів.
Внесення проєкту акта на розгляд Уряду
Проєкт акта, підготовлений з дотриманням вимог Регламенту, візується керівником органу, який є головним розробником, або особою, що його заміщує, та
вноситься до Кабінету Міністрів разом із супровідним листом.
Проєкт акта та матеріали до нього вносяться до Кабінету Міністрів в електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
До проєкту акта Кабінету Міністрів додаються:
1) пояснювальна записка, що має містити:
– фінансово-економічні розрахунки;
– прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін;
– пропозиції за результатами громадської антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи проєкту акта (у разі її проведення);
– звіт про стратегічну екологічну оцінку, довідки про консультації з органами
виконавчої влади та про громадське обговорення, підготовлені відповідно
до статей 11-13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (у разі
здійснення стратегічної екологічної оцінки);
– довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують
необхідність прийняття акта (у разі потреби).
2)
3)
4)
5)
6)

довідка про погодження проєкту акта;
протокол узгодження позицій (у разі потреби);
висновки Мінфіну та Мінекономіки;
висновок Мін’юсту (у разі необхідності);
довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);
7) порівняльна таблиця;
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8) проєкт акта та матеріали до нього в електронній формі (у разі внесення
проєкту акта у формі електронної копії оригіналу паперового документа), які
готуються у форматі RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру.
При цьому таблиці та діаграми готуються у форматі XLS.
Опрацювання проєктів актів Кабінету Міністрів у Секретаріаті
Кабінету Міністрів
Секретаріат Кабінету Міністрів протягом 15 днів проводить експертизу поданого до Кабінету Міністрів проєкту акта та здійснює його опрацювання. Під час
такого опрацювання проєкту акта не допускається внесення поправок, які змінюють
суть проєкту або окремих його положень.
Під час проведення експертизи Секретаріат Кабінету Міністрів, зокрема:
1) перевіряє проєкт акта на відповідність:
– Конституції та законам України, актам Президента України, чинним міжнародним договорам України, а також на узгодженість з актами Кабінету
Міністрів;
– Програмі діяльності Кабінету Міністрів, іншим стратегічним та програмним
документам;
– зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);
2) перевіряє повноту врахування зауважень заінтересованих органів;
3) оцінює реалістичність досягнення поставленої мети обраним способом
розв’язання проблеми, реалістичність прогнозу очікуваних результатів реалізації акта, достатність наведених критеріїв (показників) оцінки його ефективності та можливі ризики реалізації акта;
4) оцінює реалістичність, достовірність та повноту підготовленого головним
розробником прогнозу впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін та у разі потреби готує власний прогноз впливу, оцінює позицію
головного розробника щодо відсутності такого впливу;
5) аналізує регуляторний вплив проєкту регуляторного акта.
За результатами експертизи проєкту акта Секретаріат Кабінету Міністрів
оформляє експертний висновок.
Опрацьований проєкт акта разом з матеріалами, поданими головним розробником, та експертним висновком Секретаріату Кабінету Міністрів включається до
порядку денного засідання відповідного урядового комітету.
Розгляд на засіданні урядового комітету
Урядовий комітет є робочим колегіальним органом Кабінету Міністрів,
який утворюється для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету
Міністрів, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проєктів
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нормативно-правових актів, основних напрямів реалізації державної політики, інших
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів.
За результатами розгляду проєкт акта схвалюється на засіданні, якщо до
нього не висловлено зауважень.
Якщо за результатами проведеної Секретаріатом Кабінету Міністрів експертизи проєкту акта на предмет повноти його узгодження із заінтересованими органами є застереження щодо необхідності проведення додаткового погодження
визначеним заінтересованим органом, на засіданні урядового комітету заслуховується позиція такого органу.
У разі врегулювання та підтримки позиції головного розробника на засіданні
урядового комітету щодо розбіжностей проєкту акта, такий проєкт подається для
розгляду на засіданні Кабінету Міністрів.
Якщо на засіданні урядового комітету розбіжності щодо проєкту акта врегульовано та головний розробник погодився з висловленими зауваженнями, такий
проєкт повертається головному розробнику для доопрацювання. Якщо строк
доопрацювання не визначено, проєкт вноситься до Кабінету Міністрів не пізніше ніж
через 10 днів після його розгляду на засіданні урядового комітету та подається для
розгляду на засіданні Кабінету Міністрів після проведення Секретаріатом Кабінету
Міністрів повторної експертизи.
Якщо за результатами розгляду проєкту акта на засіданні урядового комітету розбіжності в позиціях головного розробника та заінтересованих органів не
врегульовано, такий проєкт подається для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів у
редакції головного розробника для прийняття остаточного рішення.
Розгляд на засіданні Кабінету Міністрів
За рішенням Прем’єр-міністра до порядку денного засідання Кабінету
Міністрів може бути включено проєкт акта без попереднього розгляду урядовим
комітетом.
До проєкту акта крім матеріалів, поданих головним розробником, та експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів додаються витяг з протоколу засідання урядового комітету.
Прийняті на засіданні Уряду акти підписуються Прем’єр-міністром і надсилаються Міністерству юстиції для внесення до Єдиного державного реєстру нормативних актів та публікуються в газеті «Урядовий кур’єр» і Офіційному віснику України.
Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому оприлюдненню
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів набирають чинності з
моменту їх прийняття, якщо не встановлено пізніший термін. Акти уряду, які визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.
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РОЗДІЛ 6.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ТА АНАЛІТИЧНІ
ДОКУМЕНТИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ.
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
6.1. Організаційно-розпорядчі документи на державній
службі
Одним із класів управлінської документації, що забезпечує організацію
процесів управління, є організаційно-розпорядча документація.
Організаційно-розпорядча документація – уніфікована підсистема управлінської документації, що забезпечує організацію процесів управління та управлінської праці.
Основна функція організаційно-розпорядчих документів – регулювати діяльність органу управління задля виконання поставлених перед ним завдань, одержання
максимального ефекту від своєї діяльності та діяльності організації загалом.
Розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, спрямовану від
суб’єкта управління (керівного органу) до об’єкта управління (підлеглих), тобто від
керівника організації до керівників структурних підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність процесу управління, злагоджену роботу всіх
органів і ланок управління.
Усі документи, що належать до організаційно-розпорядчої системи
документації, можна поділити на такі групи:
• розпорядчі: постанови, розпорядження, доручення, вказівки, накази, рішення;
• організаційні: статути, положення, правила, інструкції;
• довідково-інформаційні: акти, протоколи, доповідні записки, службове
листування, телеграми, телефонограми, телефакси.
Розпорядчі документи – це документи, за допомогою яких здійснюється
розпорядча діяльність, оперативне керівництво у певній установі, організації, фірмі,
на підприємстві.
Організаційні документи – група різних за назвою документів, які регламентують діяльність організації, її структурних підрозділів та посадових осіб, закріплюють за ними функції, обов’язки та права на тривалий час.
Організаційно-розпорядчі документи повинні відповідати уніфікованим
формам документів, встановленим державними стандартами на документацію та
іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до побудови форм і правила
створення документів.
Вимоги щодо підготовки організаційно-розпорядчих документів
визначені:

99

• Типовою інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві,
електронного міжвідомчого обміну та Типовою інструкцією з діловодства
в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року
№ 55;
• ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»;
• ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення»;
• Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях», затверджені Наказом Міністерства юстиції України
від 18.06.2015 № 1000/5.
Успішна підготовка організаційно-правових документів вимагає досконалого
знання вище перелічених нормативно-правових актів та особливостей оформлення
певних документів. Наведемо характеристики деяких видів документів, що забезпечують управлінську діяльність державних органів.
Постанова – це правовий акт, що приймається Кабінетом Міністрів України
та деякими центральними органами управління з метою розв’язання найбільш
важливих і принципових завдань та встановлення стабільних норм і правил поведінки. Постанова може бути заключною частиною протоколу засідання колегіального органу. Постанови включаються до протоколу або додаються до нього. У разі
необхідності їх можна оформляти як витяг з протоколу.
Розпорядження – це правовий акт управління державного органу, що видається в рамках наданої посадовій особі, державному органу компетенції, і є обов’язковим для громадян та організацій, котрим його адресовано. Документ має обмежений строк дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб та громадян.
Розпорядження видаються Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, а також
керівниками колегіальних органів державного управління, адміністрацією підприємства, закладу в межах наданих законом прав для розв’язання оперативних питань.
Рішення є розпорядчим документом в органах колегіального управління й
видається місцевими органами виконавчої влади в межах повноважень, наданих їм
чинним законодавством. Рішення приймаються й іншими колегіальними органами,
зокрема колегіями міністерств і відомств, науково-технічними радами, спеціалізованими комісіями й комітетами. Однак у цих випадках рішення не є самостійною
формою розпорядчого документа: воно приймається в межах протоколу засідання
того чи іншого колегіального органу. Доведення таких рішень до виконавців здійснюється у вигляді витягів із протоколів.
Доручення. З точки зору цільової спрямованості доручення виступає оперативним розпорядчим документом разового виконання. За своїм призначенням і
особливостями оформлення доручення має багато спільного із вказівкою. У 1972 р.
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Державним стандартом СРСР 6.38-72 «Уніфіковані системи документації. Система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»
вказівка була визначена як один із розпорядчих документів, що має особливу форму і
структуру тексту, але в документаційній практиці управління вона не здобула належного поширення. Зміни в системі державного управління, а саме створення інституту Президента, обумовили відновлення цього виду документа у формі доручення.
Таким чином, можна стверджувати, що доручення за своєю формою і змістом є
сучасним аналогом такого виду документа, як вказівка.
Вказівка – організаційно-розпорядчий документ, який видається одноосібно
й містить адресні вказівки щодо розв’язання окремих завдань. Безпосередньо за
допомогою вказівок до відома підпорядкованих організацій доводяться положення
законодавчих і нормативно-правових актів, роз’яснюється порядок їх використання.
Наказ – найбільш поширений організаційно-розпорядчий документ установи, що видається на підставі єдиноначальності.
Можна виділити наступні 3 види наказів: з основних питань, з особового
складу та з оперативних питань.
Накази з основної діяльності – це правові акти, в яких оформляють рішення
керівника, пов’язані з організацією роботи підприємства в цілому чи його структурних підрозділів.
Накази з особового складу відрізняються не тільки формою, а й процедурою підготовки та видання.
Накази з оперативних питань стосуються адміністративно-господарської
діяльності установ і пов’язані з наданням відпусток і дисциплінарними стягненнями.
Доповідна записка – організаційний документ інформаційного змісту; може
виступати, як самостійний документ (ініціативна доповідна записка), а також як
додаток (підстава) для прийняття відповідних розпорядчих документів.
Протокол. Хід обговорення питань на зборах і нарадах, результати роботи
колегіальних органів (як постійних, так і тимчасових) фіксуються за допомогою
протоколів.
Акт являє собою документ колегіального характеру, у якому, на відміну від
протоколу, групою осіб підтверджується або спростовується певний факт або дія.
Приклади оформлення перелічених документів можна знайти у Збірнику
уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому Протоколом
засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 22.11.2015 № 7.
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6.2. Підготовка та складання аналітичних документів
У сучасних умовах потреба у створенні інформаційно-аналітичних документів об’єктивно зростає, оскільки за їх допомогою формуються ефективні управлінські рішення.
Ефективність управлінського рішення, яке буде прийнято, ґрунтуючись на
висновках та рекомендаціях документу, залежить передусім від його якості. Якісний
аналітичний документ повинен відповідати на такі запитання:
• що необхідно робити? (запропонувати рекомендації);
• чому це необхідно робити? (виявити проблему та довести, що вона потребує
вирішення);
• яким чином це необхідно робити? (надати рекомендації щодо стратегії
втілення).
Написання аналітичного документа є самостійним видом роботи, який
вимагає наявності у експерта, аналітика відповідних знань, вмінь та навичок.
Інформаційно-аналітичні документи містять інформацію, що є підставою
для прийняття певних рішень, тобто ініціюють управлінські рішення, дозволяють
обирати той чи інший спосіб управлінського впливу. Документи даної системи мають
допоміжний характер стосовно організаційно-правових і розпорядчих документів.
Мета їх створення – передавання інформації від одного адресата до іншого або
фіксація (аналіз) якихось інформаційних зведених даних. На відміну від розпорядчих
документів, ці документи не містять доручень, не зобов’язують виконувати доручення, проте можуть бути підставою для прийняття розпорядчого документа.
Особливістю цих документів є те, що вони рухаються за схемою: від працівника до керівника підрозділу, від керівника підрозділу до керівника установи, від підвідомчої установи до установи вищого рівня. Тому в загальному документообігу установи вони складають висхідний потік документів. Більшість інформаційно-аналітичних
документів є основним засобом реалізації внутрішніх комунікативних зв’язків установи.
Аналітика у державному управлінні – це сукупність принципів методологічного, організаційного та технологічного забезпечення управлінської діяльності, що
дозволяє ефективно опрацьовувати інформацію для вдосконалення якості наявних
і отримання нових знань про процеси, які відбуваються на рівні окремої території,
а також підготовки інформаційної бази для управлінської діяльності. Інформаційноаналітичні документи у сфері державного управління супроводжують процес і
підтверджують факт ухвалення рішень. Серед документів, що використовуються в
інформаційно-аналітичній діяльності в сфері управління можна виділити наступні:
• аналітична записка;
• аналітичний звіт;
• оглядова записка;
• аналітична довідка;
• прогнозований сценарій.
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Зокрема, аналітична записка – документ, що містить детальний аналіз
проблеми, висновки та, за потреби, практичні рекомендації. Однією із особливостей
цього документа є обов’язкова актуальність інформації, а для його підготовки використовується велика кількість першоджерел.
Цілі аналітичного документа можуть бути такими:
• отримання якісно нового знання про систему/процес/явище;
• встановлення факту і локалізація неповноти і/або суперечності сукупності
знань;
• систематизація, впорядкування певної сукупності знань;
• акцентування чи виділення одного або декількох аспектів інформації
(наприклад, часового, просторового, функціонального і т.д.);
• скорочення надлишку подання інформації та інші.
Варто враховувати, що аналітичний документ містить два основних функціональних розділи: інформаційний та аналітичний. Залежно від характеру дослідження
інформаційний та аналітичний розділи можуть бути рівнозначними або асиметричними за обсягом, проте жоден з них не повинен складати виключний зміст проєкту.
Навіть документи, що належать до категорії інформаційних довідок, включають
елементи аналітики (зокрема це проявляється у відборі фактів). Водночас аналітику не можливо подати без посилання на вихідну інформацію, тому що адресат не
отримає повної картини проблеми.
Так, інформаційний розділ переважно орієнтований на відображення релевантних для дослідження відомостей. Ці дані можуть мати різноманітну природу та
бути представлені по-різному (наприклад, як опис основних характеристик ситуації,
хронологія подій, статистика, результати застосування аналітичних методик тощо),
їх можна представити у вигляді текстової інформації або у вигляді таблиць, графіків,
схем. Проте головною умовою оформлення інформаційного розділу є акцент на
викладення фактів та мінімізацію їх інтерпретації. Водночас, аналітичний розділ
проєкту переважно містить логічні міркування при зіставленні різних фактів, їх пояснення та взаємозв’язки, а також у ньому викладаються загальні висновки та прогнози
розвитку ситуації.
Розглянемо аналітичну записку, як найпоширеніший вид аналітичних документів у державному управлінні.
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6.3. Аналітична записка
Аналітична записка є ключовим інструментом письмового інформування про
проблемні питання державної політики в конкретному державному органі з метою
надання переконливої аргументації для обґрунтування рекомендацій щодо їх розв’язання, розробки відповідного інструментарію для вироблення та ухвалення рішень.
Готуючись до написання аналітичної записки, насамперед необхідно визначити мету й аудиторію аналітичного дослідження.
Серед вимог, що висуваються до аналітичних записок можна визначити
наступні:
• актуальність та достовірність наведених відомостей;
• вичерпна повнота використаних джерел;
• компактність викладу;
• оперативність підготовки (період часу від моменту появи відповідного
первинного документа до моменту виходу вторинного документа).
Визначальним при підготовці аналітичної записки є строк її підготовки –
важливо, щоб після її закінчення інформація не втратила своєї актуальності. У цьому
контексті можна пригадати слова відомого американського бригадного генерала
армії США, який наголошував, що якісний аналітичний документ має відповідати
наступним вимогам: «повідомляти достовірно, вчасно і ясно».
Також доцільно залучати максимальну кількість матеріалів, навіть тих, які
раніше вже використовувалися. Обсяг аналітичної записки становить 5-10 сторінок.
Іноді аналітична записка може бути підготовлена у формі ризиків – специфічного
аналізу (в основному, короткострокового) основних загроз розвитку суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації.
Разом з тим, жорстких вимог до структури або об’єму аналітичної записки не
існує – все залежить від завдання, яке стоїть перед державним службовцем, часу, який
відводиться на підготовку документу тощо.
Водночас потрібно враховувати, що аналітична записка повинна щонайменше містити два основних функціональних розділи: інформаційний та
безпосередньо аналітичний. Ці розділи, мають власну специфіку, яка визначає їх
змістовий склад, а також форму подання матеріалу та особливості відповідних лінгвістичних конструкцій.
Зокрема інформаційний блок переважно орієнтований на відображення
релевантних для дослідження відомостей. Ці дані мають різноманітну природу та
способи подання (наприклад, як опис основних характеристик ситуації, хронологія
подій, статистика, результати застосування аналітичних методик тощо), їх можна
представити як текстову інформацію або у вигляді таблиць, графіків, схем. Проте
головною умовою оформлення інформаційного розділу є акцент на мінімізацію
інтерпретації фактів.
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Відповідно, аналітичний розділ проєкту переважно містить логічні міркування
при зіставленні різних фактів, пояснення явищ і їхніх взаємозв’язків, а також загальні
висновки та прогнози розвитку ситуації. Змістові розходження між інформаційним
та аналітичним розділами проявляються у стилістичних особливостях викладу матеріалу, а також можуть визначати послідовність їх введення у структуру єдиного
підсумкового аналітичного документа.
Роль інформаційного розділу визначається залежно від цілей і завдань дослідження. Водночас загальноприйнятим у підготовці підсумкових документів є певне
звуження його рамок у проєкті, порівняно з аналітичним розділом.
Серед рекомендацій щодо підготовки аналітичних документів, можна визначити наступні:
• назва має відображати сутність і зміст документа, бути достатньо короткою
і зрозумілою;
• мова викладу – проста, зрозуміла (без спеціальної і професійної лексики);
• пропозиції короткі, без складної структури;
• матеріал чітко структурований;
• якщо є можливість, текст має бути візуалізованим.
Підготовка аналітичної записки повинна здійснюватись у два етапи:
• проведення аналізу передумов виникнення проблеми, розроблення варіантів (не менше двох) її розв’язання;
• викладення за результатами проведеного аналізу рекомендацій щодо
розв’язання проблеми.
Узагальнення підходів багатьох авторів аналітичних документів, дає можливим
сформулювати висновок про використання наступної структури для підготовки
аналітичної записки.1

 Назва
 Анотація або резюме
 Дослідження проблеми

Аналітична
записка

 Варіанти розв’язання проблеми
 Висновки та рекомендації
 Додатки

1

Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі. К.: К. І. С.,
2003. С. 120
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1.

2.

Перший елемент аналітичної записки, який треба детально розглянути – це її
назва. Важливість формулювання ефективних назв документів часто недооцінюють, а суттєвим є те, що назва – це дещо більше, ніж просто перша частина
документа, який бачать читачі, – з неї починається процес передачі ідей аналітичного дослідження. Ефективна назва документа має швидко дати читачам
уявлення про предмет, спрямованість і проблему аналітичного дослідження.
Цей перший елемент, залежно від того, наскільки ефективно він сприймається, читачі також можуть використовувати як один із критеріїв вибору –
читати документ чи ні. Отже, приділення достатнього часу й уваги формулюванню ефективної назви для вашого аналітичного документа є визначальним
для привернення й утримання інтересу ваших читачів.
Наступний елемент аналітичного документа – це анотація або резюме
(стислий виклад). Ці терміни широко використовують як взаємозамінні.

Анотація або резюме націлені на те, щоб зацікавити читачів прочитати весь
аналітичний документ. Однак головна функція резюме – задовольнити потреби тих
читачів, які не читатимуть весь документ, а також читачів, яких передусім цікавлять
результати й висновки дослідження та пропоновані рекомендації щодо політики,
особливо – виробників політики. З цією метою резюме й представляє цілий документ за допомогою конспективного викладу всіх його основних частин та висновків.
3. Першим елементом аналітичного розділу документа є дослідження проблеми.
У дослідженні проблеми треба зважити на такі чотири моменти:
• дослідження проблеми виявляє, визначає й розвиває суть проблеми, яка досліджується;
• дослідження проблеми повинне переконати читача, що поставлена в центр
уваги проблема вимагає якихось дій з боку влади;
• дослідження проблеми має зосереджуватися саме на окресленні проблеми в
її середовищі, а не на середовищі політики взагалі;
• дослідження проблеми має окреслити рамки, у яких далі будуть докладно
аргументовані варіанти політики.
Варто пам’ятати, що знання про типові структурні компоненти дослідження
проблеми є ключовим чинником для побудови сильної й переконливої аргументації.
Дослідження проблеми містить два головних компоненти: передісторія проблеми,
проблема в середовищі поточної політики.
4. Після докладного опису досліджуваної проблеми необхідно приступити до
написання наступного розділу аналітичної записки – «варіанти розв’язання
проблеми», який передбачає обговорення можливих шляхів розв’язання цієї
проблеми.
Опис кожного із запропонованих варіантів може включати такі структурні елементи: шляхи і способи розв’язання проблеми, фінансово-економічне
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обґрунтування, регуляторний вплив, ризики. Аргументація на користь обраного
варіанта розв’язання проблеми повинна стати основою й обґрунтуванням ваших
кінцевих рекомендацій. Тому цей елемент має бути логічно пов’язаний з прикінцевим
розділом аналітичного документа «висновки та рекомендації».
5. Висновки та рекомендації, як елемент аналітичної записки, синтезує
основні результати дослідження, окреслює запропонований автором курс
дій в напрямку розв’язання аналізованої в роботі проблеми політики і в такий
спосіб завершує аналітичний документ. Таким чином, у цьому елементі досягається кінцева мета аналітичного документа як інструмента для вироблення
рішень.
6. Завершивши основну частину аналітичної записки, додаткову інформацію
можна вмістити у додатки.
Додатки виконують специфічні функції, які допоможуть краще зрозуміти цей
елемент аналітичної записки:
• додатки підкріплюють і доповнюють основну аргументацію аналітичного
документа;
• загальними критеріями прийняття рішення про те, яку інформацію вміщувати
в додатки, є її вид, обсяг і рівень деталізації;
• додатки звичайно відокремлюються один від одного і позначаються буквами
та заголовками.
Додатки не є обов’язковим елементом і їх не варто включати без потреби.

6.4. Рекомендації щодо підготовки аналітичних документів
При складанні аналітичного документу слід дотримуватися певних
рекомендацій:
• чітке формулювання проблеми, яка повинна бути визначена і пояснена з
допомогою всіх необхідних для цього даних;
• виявлення якомога більшої кількості варіантів рішень. Аналітичний документ має містити опис альтернативних варіантів рішень, а не лише того, який
здається більш доцільним;
• однозначність висновків;
• обґрунтованість рекомендацій. Рекомендації мають бути підкріплені фактичними даними та аналітичними викладками;
• стислість. Аналітичний документ має включати всі важливі факти та переконливий аналітичний матеріал. Водночас, варто мати на увазі, що надмірна
інформація відволікає від суті рекомендацій, знижуючи їх якість та цінність.
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Оформлення аналітичного документу передбачає:
1) точні та лаконічні формулювання;
2) відсутність загальних і абстрактних фраз;
3) відсутність складних смислових (багатозначних) зворотів;
4) відсутність спеціальної термінології (у випадку використання спеціальних
термінів у тексті необхідно надати коротке роз’яснення);
5) відмова від підрядних речень, а також виразів «з одного боку», «з іншого
боку», «проте», «тим не менше» тощо;
6) вступну та заключну частину аналітичного документу доцільно виділити
курсивом або напівжирним шрифтом.
Важливо пам’ятати, що аналітичний документ доцільно починати розділом,
який містить у собі коротке викладення проблеми та суть запропонованих рекомендацій. Він повинен бути складений таким чином, щоб замовник міг прочитати та
зрозуміти написане не більше, ніж за 30 секунд. Практика підтверджує, що здебільшого політичні та державні діячі вкрай рідко витрачають на ознайомлення з аналітичною запискою більше кількох хвилин, в основному головна увага звертається на
першу сторінку документа.
Типові помилки при написанні та оформленні аналітичної роботи:
• аналіз проблеми проводиться на основі недостовірних даних;
• мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і
не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження;
• зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває теми;
• аналіз здійснюється з орієнтацією наперед заданої тенденції у формуванні державної політики. Наприклад, керівництво вважає, що реформи в
такій-то галузі відбуваються добре. Автор під час написання аналітичної
довідки намагається віднайти аргументи, які підтверджують таку позицію;
• кінцевий результат не відповідає меті дослідження, відсутні причинно-наслідкові зв’язки з вихідними базовими даними, висновки не відповідають
поставленим завданням;
• робота виконана неохайно та з помилками.
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РОЗДІЛ 7.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТ
7.1. Законодавчі та нормативно-правові засади здійснення
стратегічного планування
Для України на сьогодні є надзвичайно актуальним питання запровадження
цілісної системи державного стратегічного планування, яка повинна сприяти забезпеченню ефективності розвитку держави та виходу України на провідні позиції у світі.
Стратегічне планування – це скоординований та узгоджений процес
визначення довгострокового бачення розвитку держави, його перетворення у
реалістичні цілі та завдання з метою реалізації державної політики. Це означає, що
довго- (понад 5 років), середньо- (3-5 років) та короткострокові (річні) процеси й
інструменти планування діяльності та бюджетного планування поєднані з системою
стратегічного планування, а інформація щодо цих процесів є взаємопов’язаною і
послідовною.
Державне стратегічне планування – функція державного управління з обрання
пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів, цілей та напрямів розвитку,
розроблення та реалізації взаємозв’язаних завдань і заходів із соціально-економічного розвитку.
Основною метою державного стратегічного планування є побудова системи
взаємопов’язаних цілей, завдань, механізмів та комплексу заходів для забезпечення
соціально-економічного розвитку держави.
Учасниками державного стратегічного планування є Президент України,
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Говорячи про стратегічне планування як інструмент забезпечення сталого
розвитку держави, слід виділити основні риси, які мають бути покладені в основу
його розуміння та здійснення для забезпечення ефективності цього процесу:
• реалізація стратегічного планування передбачає дотримання двох вимог до
нього: по-перше, тривалий горизонт планування (5 і більше років), по-друге,
спрямування плану на подальший розвиток, забезпечення позитивної динаміки за всіма напрямами діяльності, передбаченими поставленими цілями з
максимальним використанням наявного потенціалу;
• стратегічне планування повинно давати чітке уявлення про цілі та пріоритети
розвитку, визначаючи основні напрями діяльності, задачі та індикативні показники, які мають бути досягнуті, без зайвої для планів такого рівня деталізації;
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• стратегічне планування повинно бути систематичним і достатньо гнучким,
адаптивним, таким, що передбачає можливості внесення певних змін, які
можуть бути зумовлені змінами в загальному суспільному та соціально-економічному житті країни;
• стратегія має бути обґрунтованою, комплексною та системною – до її
розробки мають бути залучені кваліфіковані фахівці, експерти з різних питань
розробки і реалізації вказаної стратегії;
• при стратегічному плануванні необхідно об’єктивно визначати та оцінювати
поточний стан розвитку, наявний потенціал задля найбільш повного його
використання при визначенні та досягненні стратегічних цілей та завдань.
Особливістю виконання функції стратегічного планування в державному
управлінні є те, що у будь-якій владній установі здійснюється подвійний процес
управління – стосовно об’єкта управління (суспільної сфери, галузі, регіону) і функціонування колективу відповідної організації. Діяльність владних установ тісно пов’язана з функціонуванням об’єкта управління, тому внутрішньо організаційний план
має бути узгодженим із програмою чи планом розвитку об’єкта і спрямованим на
забезпечення його виконання. У зв’язку з цим, на кожному ієрархічному рівні має
відбуватися планування діяльності і розвитку керованого об’єкта та колективу відповідного органу влади. Для Кабінету Міністрів України – це довгострокові і короткострокові програми розвитку країни і плани діяльності уряду; для галузі – програми
і плани розвитку відповідних об’єктів та плани міністерств; для регіону – аналогічні
документи щодо господарського комплексу певної області або районів та колективів
відповідної державної адміністрації. При цьому план діяльності будь-якої установи
має бути підпорядкованим програмі розвитку об’єкта, а цілі останнього є визначальними для формування мети розвитку керуючого суб’єкта. Крім того, всі цілі мають
бути узгоджені між собою та із загальнодержавними цілями.
В Україні на законодавчому рівні застосовується поняття прогнозних та
програмних документів, які визначаються положеннями Бюджетного кодексу України
(БКУ), законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми»,
«Про Національний банк України», постановою Кабінету Міністрів України «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проєкту державного бюджету України» тощо.
Державне прогнозування економічного і соціального розвитку – науково
обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки
або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки
та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і програмних документів
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економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих
адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи
державного регулювання економічного і соціального розвитку держави.
Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку складається з:
• прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;
• прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;
• загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших
державних цільових програм;
• прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, районів та міст на середньостроковий період;
• програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, районів та міст на короткостроковий період.
Прогноз – документ, що містить визначені на базі сценарних припущень
характеристики соціально-економічного розвитку держави, окремих галузей
економіки (сфер діяльності), окремих адміністративно-територіальних одиниць
у прогнозованому періоді та використовується для обґрунтування і прийняття
конкретних управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
Програма – документ, у якому відповідно до визначених цілей та пріоритетів
формується комплекс взаємоузгоджених завдань і заходів з визначенням ресурсів,
виконавців та строків виконання.
Стратегія – документ, у якому визначаються пріоритети, стратегічні цілі
та напрями розвитку держави, окремих галузей економіки (сфер діяльності) або
окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Програми економічного і соціального розвитку – державні цільові програми
економічного, соціального розвитку, програми економічного, соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
Прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку –
документи, що відповідають вимогам законодавства України щодо документів і відображають прогнози та програми економічного і соціального розвитку.
Законом встановлюється загальний порядок розроблення, затвердження та
виконання зазначених прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, а також права і відповідальність учасників державного прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку.
Учасниками державного прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку є органи державної влади, які розробляють, затверджують і
здійснюють прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку, а
саме: Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального
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розвитку, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Окрім того, до системи ключових стратегічних та програмних документів, що
мають прогнозний та програмний характер, можна віднести такі:
1) Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка визначає якісно новий формат відносин між
Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції»
і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ
в Україні. Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі між Україною та ЄС визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС,
а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження
економіки України до спільного ринку ЄС;
2) Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та
зовнішнє становище. Послання є стратегічним документом на короткостроковий період. У статті 106 Конституції України визначено право Президента
України звертатися з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими
посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище
України.
Послання оголошується щорічно, не раніше березня-квітня, і містить
розгорнутий аналіз соціально-економічної ситуації минулого року та завдання
поточного року (переважно на річну перспективу).
Указом Президента України від 9 квітня 1997 року № 314/97 «Про
щорічні послання Президента України до Верховної Ради України» визначено,
що щорічні послання Президента України до Верховної Ради України є офіційними документами глави держави, у яких на основі аналізу внутрішнього і
зовнішнього становища України визначаються найважливіші напрями економічного, політичного і соціального розвитку, передбачаються заходи щодо
неухильного забезпечення прав і свобод людини та громадянина, вдосконалення нормативних механізмів регулювання суспільних відносин.
Послання – це офіційний документ, який має враховуватися в роботі
Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій;
3) стратегічні чи програмні документи Президента України. До чинних актів
Президента України, що визначають напрями розвитку держави та перелік
необхідних реформ, відносяться укази Президента України від 20 вересня
2019 року № 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» та
від 8 листопада 2019 року № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави».
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Зазначеними актами визначено перелік заходів та законопроєктів, що
мають бути вжиті та прийняті з метою забезпечення подальшого здійснення
структурних реформ та прискорення соціально-економічного розвитку
України, підвищення добробуту населення, подальшої децентралізації влади
та прискорення гармонійного розвитку регіонів, продовження впровадження
європейських стандартів життя та зміцнення держави;
4) Програма діяльності Кабінету Міністрів України, яка базується на узгоджених
політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді України, однак законодавчо не визначено на який термін
повинна прийматися програма. Практика показує, що найкращим рішенням
є прийняття програми діяльності Уряду на термін повноважень Парламенту,
тобто на 5 років.
В основу чинної Програми покладено людиноцентричний підхід, тому
запропоновані урядом цілі спрямовані не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях
та життєвих ситуаціях;
5) державний бюджет на відповідний плановий рік.
Ще одним важливим нормативним документом стратегічного планування в
Україні є Закон України «Про державні цільові програми», що визначає засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм.
Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і
заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави,
окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Державні цільові програми поділяються на:
• загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. Це програми,
які охоплюють всю територію держави або значну кількість її регіонів, мають
довгостроковий період виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади;
• інші програми, метою яких є розв’язання окремих проблем розвитку економіки
і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.
Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної
політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та
адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а
також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем.
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Крім того, система стратегічних та програмних документів в Україні передбачає існування документів, які стосуються розвитку сектору або галузі державного управління (Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до
2020 року, Стратегія реформування лісового господарства України на період до 2022
року), розвитку інституції (як Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів на
2018-2021 роки, Стратегічні напрями діяльності Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини на 2019 рік та План заходів із їх реалізації), а також так звані
«горизонтальні» стратегії (Стратегія реформування державного управління України
на період до 2021 року, Державна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року (містить базові принципи регіонального розвитку України та передбачає
підготовку регіональних стратегій)) як такі, що мають вплив на всі органи виконавчої
влади як на центральному, так і на місцевому рівнях.
Також важливим напрямом середньострокового стратегічного планування є
визначення цілей та пріоритетів Національного банку в монетарній сфері на наступний
рік і середньострокову перспективу, що передбачено в щорічному документі «Основні
засади грошово-кредитної політики на поточний рік та середньострокову перспективу». Він передбачає середньострокове планування грошово-кредитної політики на
поточний рік та середньострокову перспективу, врахування поточних особливостей
та тенденції на світових ринках, характер їх впливу на українську економіку, відповідну
специфіку й напрями виконання Національним банком України його функцій, макроекономічні індикатори та показники діяльності Національного банку в середньостроковій перспективі, можливі супутні ризики та загальні підходи щодо їх нівелювання.
Основні засади розробляються щороку та мають бути опубліковані та подані до
Верховної Ради України для інформування до 15 вересня.
Згідно з чинним законодавством державне стратегічне планування і складання бюджету в Україні включає середньострокові (до 5 років) та короткострокові
прогнозні і програмні документи.
У 2018 році відповідно до Стратегії реформування державного управління
України на період до 2021 року, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, а також вимог положень Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС і Директиви ЄС 2011/85/ EU «Про вимоги до бюджетних систем
держав-членів ЄС» Законом України від 6 грудня 2018 року № 2646-VIII було внесено
зміни до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового
бюджетного планування.
Основними новаціями Закону, які тепер є обов’язковими, стали:
1. Запровадження Бюджетної декларації, яка по факту стала головним
документом бюджетного процесу.
Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного
планування (СБП), що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проєкту
Державного бюджету України і прогнозів місцевих бюджетів.
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Бюджетна декларація, що складається на плановий та наступні за плановим
два бюджетні періоди, була запроваджена на заміну щорічним Основним напрямам
бюджетної політики.
Процедурні питання складання та схвалення Бюджетної декларації визначено
у статті 33 БКУ.
Зміст Бюджетної декларації суттєво відрізняється від Основних напрямів
бюджетної політики. Окрім положень, які щорічно визначалися в Основних напрямах
бюджетної політики (дефіцит або профіцит державного бюджету, обсяги державного та гарантованого боргу, темпи зростання ВВП, розмір мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму, основні завдання податкової політики тощо), з’явилися нові. Це загальні граничні показники видатків на три роки, граничні показники
видатків для кожного з головних розпорядників, це цілі державної політики у відповідній сфері та показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікуваних у поточному бюджетному періоді та прогнозних на середньостроковий період у межах визначених граничних показників, оцінка фіскальних
ризиків і проведення оглядів видатків, прогнози місцевих бюджетів тощо.
Рис. 1. Зміст Бюджетної декларації
Незмінні вимоги

Новації

Дефіцит/профіцит
держбюджету

Сукупна стеля видатків та
надання кредитів

Державний борг,
гарантований державний борг
і надання державних гарантій

Стелі видатків головних
розпорядників бюджетних
коштів

Частка ВВП, що
перерозподіляється через
зведений бюджет

Оцінка фіскальних ризиків

Розмір мінімальної зарплати
та прожитковий мінімум

Стратегічні цілі та результати
діяльності головних
розпорядників

Обсяг державних капітальних
вкладень на інвестиційні
проєкти
Пріоритетні завдання
податкової політики

2. Узгодження стратегічного і бюджетного планування.
Завдяки цьому підходу такі документи стратегічного планування, як Бюджетна
декларація та плани головних розпорядників коштів будуть узгоджуватись з основним

115

документом бюджетного планування – Законом про державний бюджет на відповідний рік.
3. Оновлення бюджетного календаря, а саме встановлення нових строків
підготовки та схвалення Бюджетної декларації, Закону про державний
бюджет України на відповідний рік та інформації, необхідної для їх
складання. Згідно з ним:
• 1 березня – Мінфін отримує від:
– Мінекономіки – орієнтовний макропрогноз;
– Національного банку України – орієнтовну інформацію про розрахунок
показників частини прибутку;
– Мінсоцполітики – попередні соцстандарти;
– Вищої ради правосуддя – пропозиції щодо фінансового забезпечення
судової влади.
• 15 квітня – Мінфін отримує від:
– Мінекономіки – уточнений макропрогноз;
– Національного банку України – уточнені показники частини прибутку, що
перераховуються до бюджету;
– Ради національної безпеки та оборони України – розподіл видатків на
оборону та безпеку на кожен рік середньострокового періоду.
• 15 травня – до Кабінету Міністрів України подають:
– Мінфін – проєкт Бюджетної декларації;
– Мінекономіки – макропрогноз.
• 31 травня – Кабінет Міністрів України схвалює макропрогноз та проєкт
Бюджетної декларації.
• 3 червня – Кабінет Міністрів України подає проєкт Бюджетної декларації до
Верховної Ради України.
• 15 липня – Верховна Рада України приймає рішення щодо Бюджетної декларації.
• 15 вересня – Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради
України проєкт Закону про державний бюджет України на плановий рік.
4. Передбачено розширення бюджетних правил, зокрема:
• державний борг та гарантований державою борг не може перевищувати 60%
ВВП;
• показник дефіциту державного бюджету на кожен рік середньострокового
періоду не може перевищувати 3% ВВП на відповідний рік;
• державні гарантії не перевищуватимуть 3% доходів загального фонду держбюджету;
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• граничний обсяг дефіциту державного бюджету в Законі про держбюджет не
може бути більшим за обсяг дефіциту в бюджетній декларації;
• оцінка та моніторинг фіскальних ризиків;
• огляд видатків (spending review).
5. Посилення відповідальності та підзвітності головних розпорядників
бюджетних коштів щодо розподілу та використання цих коштів.
Відповідно до статті 22 БКУ за обсягом наданих повноважень розпорядники
бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Рис. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів
• установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України
в особі їх керівників;
• міністерства, Національне антикорупційне бюро України;
• конституційний Суд України, Верховний Суд, вищі
За бюджетними
спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя та інші органи,
призначеннями,
безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх
визначеними
керівників, а також Державна судова адміністрація України;
законом про
• національна академія наук України, Національна академія
Державний бюджет
аграрних наук України, Національна академія медичних наук
України
України, Національна академія педагогічних наук України;
Національна академія правових наук України; Національна
академія мистецтв України;
• інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів
України на реалізацію державної політики у відповідній сфері в
особі їх керівників.
• уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що
За бюджетними
призначеннями,
забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки
визначеними
Крим;
рішенням про
бюджет Автономної • міністерства та інші органи влади Автономної Республіки
Крим в особі їх керівників.
Республіки Крим
За бюджетними
призначеннями,
визначеними
іншими рішеннями
про місцеві
бюджети

• місцеві державні адміністрації;
• виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат
Київської міської ради);
• структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій,
виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників;
• якщо згідно з законом місцевою радою не створено виконавчий
орган, функції головного розпорядника коштів відповідного
місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради
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Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються
відповідно до БКУ та затверджуються законом про Державний бюджет України
шляхом встановлення їм бюджетних призначень.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про
місцевий бюджет відповідно до БКУ.

•

•

•
•
•

Головний розпорядник бюджетних коштів:
• розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи
заходи щодо реалізації інвестиційних проєктів) з урахуванням Бюджетної
декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Державний бюджет
України (рішення про місцевий бюджет), прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;
організовує та забезпечує на підставі Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності на середньостроковий період складання
проєкту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів
України (місцевому фінансовому органу);
отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про
Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймає рішення
щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних
коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги
бюджетних асигнувань;
затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня
(плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів),
якщо інше не передбачено законодавством;
розробляє проєкти порядків використання коштів державного бюджету за
бюджетними програмами;
розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх
виконання, при цьому забезпечуючи:
– своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм та достовірність і повноту інформації, що в них міститься;
– відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) та/або розпису бюджету
(крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі
внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в
частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання
бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та
звітів про їх виконання;
– підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною
державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського)
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обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку для збору такої інформації.
• організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, здійснює
оцінку їх ефективності;
• здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому
бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів
у бюджетному процесі;
• здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету
коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів
(позик), отриманих державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;
• здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних
зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
• забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та
подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
• забезпечує доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства
та БКУ. Тобто, головні розпорядники бюджетних коштів тепер будуть не лише
формулювати пріоритети політики на наступні три роки, але й більш чітко
визначати ключові показники ефективності своїх бюджетних програм. Вони
також публічно звітуватимуть про виконання цих показників.
Водночас зміни до статті 28 БКУ доповнено положеннями щодо підвищення
рівня доступності інформації про бюджет.
6. Ґендерно-орієнтоване планування.
Ґендерно-орієнтоване планування – це сприятиме розподілу коштів бюджету
з урахуванням різних потреб ґендерних, вікових та інших соціальних груп. Завдяки
цьому буде підвищено прозорість коштів державного і місцевих бюджетів.
Мінфін наказом від 2 січня 2019 року №1 затвердив Методичні рекомендації
щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Цей документ буде корисний для головних розпорядників бюджетних
коштів та інших учасників бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів
у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм.
Водночас з метою імплементації змін до БКУ та практичного запровадження
середньострокового бюджетування та планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, а також формування стратегії діяльності на середньостроковий період із визначенням основних цілей, завдань, індикаторів їх досягнення та
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узгодження їх з можливостями бюджетного ресурсу Мінекономрозвитку постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №45 внесло зміни до
Порядку розроблення прогнозних, програмних документів та бюджету.
Таблиця 1.
Посилення відповідальності та підзвітності щодо розподілу
та використання бюджетних коштів
ЗВІТУЮТЬ про досягнення цілей та показників результату їх
діяльності у відповідних сферах під час розгляду Бюджетної декларації
у Верховній Раді України.
ПУБЛІЧНО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ інформацію про виконання
бюджетних програм, у тому числі про досягнення цілей державної
політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію
якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах
бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року,
що настає за звітним.
ПУБЛІКУЮТЬ оголошення про час та місце проведення публічного
представлення такої інформації.

Головні
розпорядники
бюджетних
коштів

ОПРИЛЮДНЮЮТЬ шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах*:
• інформацію про цілі держаної політики у відповідній сфері
діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний
розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в
межах бюджетних програм за звітний період –
до 15 березня року, що настає за звітним;
• паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період
(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом
3 робочих днів з дня затвердження таких документів;
• звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний
бюджетний період – протягом 3 робочих днів після подання
річної бюджетної звітності;
• звіти про хід реалізації державних інвестиційних проєктів за
формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері економічного
і соціального розвитку, – один раз на півріччя (рік), до 20 числа
місяця, наступного за звітним періодом;
• результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний
бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної
бюджетної звітності

* Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати таку інформацію
в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від
13 січня 2011 року № 2939-VI.

120

Згідно із внесеними змінами Бюджетна декларація, яка містить стелі видатків
бюджету, тепер базуватиметься на цілісній системі взаємоузгоджених детальних
прогнозних розрахунків – це понад 400 показників, представлених у прогнозі на 3 роки.
З урахуванням Бюджетної декларації головні розпорядники бюджетних
коштів розробляють трирічні стратегічні плани своєї діяльності.
Законодавство України чітко не визначає підходів до розробки стратегічних
планів діяльності органів виконавчої влади як на рівні законів, так і на рівні підзаконних
актів. Однак, як показує існуюча практика, міністерства та інші органи виконавчої
влади неодноразово здійснювали спроби розробляти стратегічні плани відомств
та використовували при цьому різні підходи. Фактично, це означає, що кожен орган
виконавчої влади може визначати свій власний підхід (структуру, термін охоплення,
механізм моніторингу та виконання тощо) до формування стратегічного плану або
використовувати рекомендації Мінекономіки щодо розроблення планів діяльності
головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та два бюджетних періоди,
що настають за плановим.
Таблиця 2.
Порівняння структури стратегічного плану сектору/галузі
та стратегічного плану відомства
Стратегічний план розвитку сектору/
галузі

Стратегічний план діяльності
відомства

Огляд сектору/галузі та аналізу
поточної ситуації

Мета (місія) та цінності органу
виконавчої влади

Визначення стратегічних напрямів та цілей
розвитку сектору/галузі

Аналіз поточної ситуації у сфері
діяльності органу виконавчої влади

Шляхи виконання стратегічного плану

Пріоритети роботи, стратегічні цілі,
завдання та показники результатів їх
виконання

Очікувані результати та індикатори виконання
Ризики для виконання стратегічного плану
План заходів щодо реалізації стратегічних
напрямів та цілей розвитку

Розроблений стратегічний план має пройти громадське обговорення та бути
затверджений рішенням колегії і громадської ради органу виконавчої влади, а також
бути опублікований на офіційному сайті органу виконавчої влади.
Після розробки та затвердження стратегічного документу кожного наступного року проводиться нарада з метою оцінки актуальності існуючої стратегії та
внесення необхідних змін. Пропоновані зміни повинні враховувати пріоритети
розвитку країни та відповідної сфери державного управління, визначені Верховною
Радою України, Президентом України та Урядом України, річні результати діяльності
органу виконавчої влади.
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Річний (оперативний) план органу виконавчої влади розробляється на основі
зазначених стратегічних документів строком на один рік і містить перелік завдань та
заходів, що виконуються для реалізації стратегічного плану протягом відповідного
року, а також критеріїв їх результативності.
Річний план діяльності затверджується міністром (керівником іншого
центрального органу виконавчої влади) і є основою для формування проєкту кошторису та бюджетного запиту органу виконавчої влади (головного розпорядника
бюджетних коштів) на відповідний рік.
Потрібно зазначити, що річний план діяльності слугує ефективним інструментом розподілу людських ресурсів у межах відомства (може означати ефективність/трудомісткість виконання тих чи інших завдань), а також основою для ефективного визначення бюджету відомства на поточний рік.
Заходи річних планів повинні відповідати напрямам роботи, зазначеним у
паспортах бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є орган виконавчої
влади, а результативні показники планів – результативним показникам відповідних
бюджетних програм.
За необхідності, за дорученням керівництва органу виконавчої влади, на
основі річного плану, складаються робочі та тематичні плани, готуються розпорядження та окремі доручення щодо підготовки та проведення комплексних заходів
для організації виконання окремих завдань та рішень.
По закінченню строку дії річного плану орган виконавчої влади готує звіт про
його виконання, який підлягає опублікуванню та громадському обговоренню.
Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу, а оцінка досягнутих результатів здійснюється за результатами підготовленого звіту про виконання
плану роботи органу виконавчої влади.
Разом з тим, існують спільні риси, які притаманні стратегічним документам
діяльності органу виконавчої влади (стратегічному плану та річному плану), зокрема:
• визначаються місія, стратегічні цілі та стратегічні завдання (для кожної із
запропонованих стратегічних цілей) та органи виконавчої влади, відповідальні
за виконання цілей/завдань (політичні та адміністративні);
• наводяться основні програмні та стратегічні документи вищого рівня, на
виконання яких розроблявся даний документ;
• чітко визначаються показники досягнення поставлених цілей – індикатори
виконання завдань (порівняно з плановими показниками).
На основі Бюджетної декларації, а також плану діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на середньостроковий період будуть формуватися
бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.
БКУ визначає бюджет як план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи державної влади,
органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
впродовж бюджетного періоду.
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Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих
бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого
самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у
тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.
Бюджетний процес містить такі стадії:
1. Складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і
прийняття рішення щодо них.
2. Складання проєктів бюджетів;
3. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про
місцевий бюджет).
4. Виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний
бюджет України (рішення про місцевий бюджет).
5. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення
щодо нього. Бюджет складається терміном на 1 рік.
Цей термін має назву бюджетний період і збігається в Україні з календарним
роком.
У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники бюджетного
процесу, якими, відповідно до статті 19 БКУ визнаються органи та посадові особи,
наділені бюджетними повноваженнями.
У бюджетному процесі на рівні державного та місцевих бюджетів застосовується програмно-цільовий метод, який передбачає застосування середньострокового бюджетного планування, в рамках якого здійснюється складання Бюджетної
декларації (прогнозу місцевого бюджету). Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники
бюджетних програм.
Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення
єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких
здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.
Бюджетні програми формуються головними розпорядниками бюджетних
коштів під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та складання бюджетного запиту з урахуванням планів діяльності на
середньостроковий період, прогнозних та програмних документів економічного і
соціального розвитку.
Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпорядником
бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо
обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених на нього функцій
на середньостроковий період, на підставі відповідних граничних показників видатків
бюджету та надання кредитів з бюджету.
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Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним
розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України
(місцевим фінансовим органом). Відповідальним виконавцем бюджетних програм
може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами,
виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних
коштів нижчого рівня, який забезпечує виконання бюджетних програм у системі
головного розпорядника.
Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього
строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних
призначень.
Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки
ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів
і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання
бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей
державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої
забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної
програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість
надання публічних послуг.
Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.
Результативні показники бюджетної програми мають підтверджуватися
офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи
з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням
бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на
підставі даних моніторингу, аналізу результативних показників бюджетних програм,
а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах
бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання
паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних
коштів визначаються Міністерством фінансів України.
Результати оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки
органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати) є підставою
для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних
призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проєкту
бюджету на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.
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Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів
з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет) затверджує за погодженням з Міністерством фінансів України
(місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми – документ, що
визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми
відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у
відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний
розпорядник бюджетних коштів.
Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.
Для підготовки проєкту Державного бюджету України Міністерство фінансів
України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції
з підготовки бюджетних запитів у терміни, визначені Міністерством фінансів України.
Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати фінансові
обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
Головні розпорядники бюджетних коштів включають до бюджетних запитів
обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні бюджетні
періоди, показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом
декількох років виконання інвестиційних проєктів, у разі їх схвалення або відбору у
встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і
вигод щодо реалізації таких інвестиційних проєктів, та/або підписаного договору з
іноземними державами, іноземними фінансовими установами, міжнародними фінансовими організаціями.
Наступним етапом є прийняття Державного бюджету України. Більш детально
зміст цього процесу наведено на Рис. 3.
Крім того, з метою впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються місцевими органами влади, Міністерством фінансів України затверджено
Методичні рекомендації щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту
проходження бюджетного процесу на місцевому рівні. За рекомендаціями Мінфіну
Бюджетний регламент може бути затверджений місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради або безпосередньо місцевою радою. Метою
затвердження Бюджетного регламенту є визначення основних організаційних засад
проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання відповідного місцевого бюджету та звітування про його виконання; забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу;
забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу.

до 03.11

до 20.10

КМУ схвалює
Декларацію

до 01.06

ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

СКЛАДАННЯ
ПРОЕКТІВ
БЮДЖЕТІВ

протягом 35 днів після
закінчення звітного кварталу
Казначейська служба подає ВРУ, Президенту,
КМУ, Рахунковій палаті та Мінфіну
квартальний звіт про виконання Бюджету

протягом року

ЗВІТУВАННЯ
ПРО ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

ВРУ вносить зміни до Закону
(у разі потреби)

не пізніше 15 числа
наступного місяця
Казначейська служба подає ВРУ, Президенту,
КМУ, Рахунковій палаті та Мінфіну місячний
звіт про виконання Бюджету

протягом 45 днів після
набрання чинності Законом
Розпорядники затверджують
паспорти бюджетних програм
за погодженням із Мінфіном

УХВАЛЕННЯ
ЗАКОНУ

КМУ схвалює проект Закону
та подає його ВРУ та
Президенту

до 15.09

у терміни, встановлені
Мінфіном
Розпорядники складають
бюджетні запити та подають
до Мінфіну

2

У параграфі використано інфографіку Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України

Скорочення: Бюджет – державний бюджет України; Декларація – бюджетна декларація Закон – Закон України «Про Державний
бюджет України»; Розпорядники – головні розпорядники бюджетних коштів.

КМУ подає ВРУ, Президенту та
Рахунковій палаті річний звіт про
виконання Бюджету

до 26.07
Мінфін надсилає
Розпорядникам інструктивний
лист про складання
бюджетного запиту та граничні
показники видатків

Народні депутати та
комітети готують пропозиції
до проекту Закону

до 01.10

ВРУ розглядає
Декларацію

до 15.07

протягом 30 днів після
набрання чинності Законом
Розпорядники затверджують
порядки використання коштів
Бюджету

до 1.04 наступного року

протягом 15 днів
після отримання Закону
Президент України
підписує Закон або подає
свої пропозиції до ВРУ

1

КМУ подає ВРУ проект
Закону з урахуванням
Бюджетних висновків ВРУ

МЕРТ, НБУ, Мінсоцполітики
надають Мінфіну прогнозні
макропоказники для
розробки Декларації

до 01.03

Народні депутати та
комітети готують пропозиції
до проекту Закону

включається до порядку
денного позачергово
ВРУ розглядає річний звіт
про виконання Бюджету

³

ВРУ ухвалює проект
Закону в ІІІ читанні
(у цілому)

до 01.12

2

ВРУ ухвалює проект
Закону в ІІ читанні

до 20.11

СКЛАДАННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ

Мінфін видає наказ про
затвердження орієнтовного
плану заходів із забезпечення
складання Декларації та
проекту Закону

до кінця січня

Рис. 3. Бюджетний процес в Україні: загальний календар2

125

126

На думку Мінфіну у Бюджетному регламенті доцільно врегулювати дії усіх
учасників бюджетного процесу на кожній його стадії, зокрема: складання прогнозу
місцевого бюджету, проєкту місцевого бюджету та підготовки проєкту рішення про
місцевий бюджет; подання прогнозу місцевого бюджету та проєкту рішення про
місцевий бюджет на розгляд відповідної місцевої ради; розгляду місцевою радою
рішення про місцевий бюджет, у тому числі в частині участі представників місцевого органу виконавчої влади та опрацювання пропозицій до проєкту рішення про
бюджет, отриманих від місцевої ради; організації та управління виконанням місцевого бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису місцевого бюджету та
забезпечення його збалансування; внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
підготовці інформації про виконання місцевого бюджету, поданні квартальних та
річного звітів до місцевої ради та участі представників місцевих органів виконавчої
влади під час розгляду звітів у раді тощо.
Важливо звернути увагу на те, що для забезпечення ефекту від запровадження Бюджетного регламенту він повинен бути адаптований до умов та особливостей конкретної території. Тобто, Методичні рекомендації Міністерства фінансів
не є безумовно безальтернативними, їх слід використовувати з урахуванням
процесів та процедур, які притаманні відповідному місцевому бюджету (враховувати
конкретні особливості щодо організації роботи з розпорядниками коштів, з депутатами та комісіями місцевої ради, процедур внесення пропозицій до проєкту місцевого бюджету, внесення змін до бюджету тощо).
Підсумовуючи все вищевказане, слід зазначити, що запровадження середньострокового стратегічного та бюджетного планування є ефективною зміною
державної політики, яка забезпечуватиме продуманий підхід до встановлення
головних заходів та раціональний розподіл державних коштів для впровадження цих
заходів. Це рішення полегшує комунікацію з основними учасниками процесу і робить
його обговорення більш швидким та ефективним.

7.2. Методологія стратегічного планування: загальна
концепція та процедура
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року
№ 504-р «Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних
документів з питань соціально-економічного розвитку України» систему прогнозних
і програмних документів становлять довго-, середньо- та короткострокові прогнозні
і програмні документи, в яких відповідно до соціально-економічних та суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, з урахуванням впливу зовнішньоекономічних та інших факторів і очікуваних тенденцій визначаються цілі й пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи, які потрібно здійснити для їх досягнення.
Стратегічне планування на центральному рівні – процес, результатом якого
є визначення стратегії та політики міністерства або іншого центрального органу
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виконавчої влади, що забезпечує прийняття рішень, які відповідають досягненню
місії, реалізації відповідних його функцій, цілей та завдань.
Стратегічне планування для органів виконавчої влади – це ключовий елемент
стратегії, який допомагає центральним органам виконавчої влади приймати рішення,
узгоджені з підходами щодо досягнення своєї місії, реалізації функцій, цілей та завдань.
Стратегічне планування для органів виконавчої влади сприяє перетворенню
їх з установ, що реагують на події (як постреакція), в органи, що мають перспективне
і довготермінове бачення та реалізують стратегічні плани, ґрунтуючись на реальних
ресурсних можливостях.
Характерними рисами стратегічного планування є:
• спрямованість в середньотермінову та довготермінову перспективу;
• орієнтація на досягнення визначальних для цієї системи цілей;
• органічний взаємозв’язок поставлених цілей з обсягом і структурою ресурсів,
потрібних для їх досягнення, до того ж як наявних, так і тих, що будуть створені в перспективі;
• взяття до уваги впливу різноманітних умов і факторів, що визначають стан
об’єкта планування.
Стратегічне планування на центральному рівні має специфічні риси, що відрізняють його від стратегічного планування на регіональному рівні і рівні територіальної громади:
• масштаб планування;
• методи впливу;
• призначення планування;
• «замовники» і оцінювачі результату;
• управлінська відповідальність;
• структурування системи на підсистеми;
• зовнішнє середовище планування.
Відповідно до зазначеного акту Уряду та постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету
України» головні розпорядники бюджетних коштів до 15 липня розробляють та
затверджують плани діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи
щодо реалізації інвестиційних проєктів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу
місцевого бюджету) та методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності
головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на
плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим.
План діяльності головного розпорядника бюджетних коштів на плановий
та два бюджетні періоди, що настають за плановим (далі – стратегічний план) –
основний документ із планування державної політики у відповідній сфері (секторі), що
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визначає мету (місію) головного розпорядника бюджетних коштів як суб’єкта державного управління у відповідній сфері (секторі), стратегічні цілі, завдання, заходи, очікувані результати діяльності та показники цих результатів на плановий період відповідно до стратегічних цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку на основі
оцінки виконання стратегічного плану за звітний період, аналізу поточної ситуації у
відповідній сфері, оцінки факторів впливу на діяльність органу планування та з урахуванням наявних ресурсів.
Стратегічний план охоплює всю сферу діяльності відповідного головного
розпорядника бюджетних коштів, включаючи діяльність розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління відповідного головного розпорядника бюджетних коштів (далі – підприємства, установи та організації, що діють у системі органу планування).
Таблиця 1.
Призначення стратегічного плану діяльності органу виконавчої влади
Визначити

Потреби чи можливості державної організації,
яка проектує політику

Сформулювати

Чітке й зрозуміле прогнозування за допомогою якісних і кількісних методів

Визначити

Як організація має вирішувати свої завдання та досягати мети

Розробити

Чіткий зміст політики, який охоплює цілі та завдання організації

Обрати

Інструменти політики

Встановити

Процедури впровадження

Контролювати

Виконання

Оцінювати

Результати

Якісний стратегічний план органу виконавчої влади має бути:
• достатньо коротким, комплексним та всеохоплюючим, тобто, охоплювати всі
аспекти діяльності органу виконавчої влади, зважаючи на зовнішні і внутрішні
умови його функціонування, а також брати до уваги всі можливості органу
виконавчої влади та фактори впливу на його діяльність;
• спрямованим на перспективу (мінімум середньостроковий), тобто здійснюватися протягом декількох років для того, щоб визначити головний напрям
діяльності органу виконавчої влади;
• цілеспрямованим, тобто таким, що надає розуміння цілей органу виконавчої
влади та прогресу, а також встановлює пріоритетність досягнення цілей;
• гнучким (еластичним), тобто вплив зміни однієї зі складових на інші має бути
зведений до мінімуму;
• аналітичним, тобто таким, що подає дані та приводить потрібні інтерпретації
інформації;
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• обґрунтованим, тобто наводить факти та обґрунтування пропозицій, в тому
числі щодо організаційних змін, потрібних для виконання плану;
• орієнтованим на конкретні дії, тобто стратегічний план повинен бути спрямованим на виконання конкретних завдань у конкретних проміжках часу;
• лаконічним, але водночас він повинен містити достатньо інформації, щоб
бути зрозумілим.
Етапи процесу розробки стратегічного плану ЦОВВ:
1.

Підготовка до процесу стратегічного планування та розробки стратегічного плану.

Першим кроком для запровадження стратегічного планування є ініціювання
керівництвом процесу стратегічного планування та формування групи чи команди,
що розроблятиме і впроваджуватиме стратегічний план в органі виконавчої влади.
На цьому етапі (до початку розроблення стратегічного плану) варто провести
функціональне обстеження органу виконавчої влади.
Мета такого обстеження: оцінка готовності персоналу й ресурсів органу
виконавчої влади до стратегічного планування, досягнення початкової згоди щодо
очікуваних результатів, інституціоналізація (закріплення) умов і вимог щодо організації процесу планування відповідним розпорядчим документом. Варто також
оцінити функціональний розподіл повноважень, дієвість та відкритість управлінських
процедур, підконтрольність рішень та відповідальність державних службовців за
прийняті рішення.
Функціональне обстеження спрямоване на:
• вивчення потреби у реалізації окремих функцій органу виконавчої влади з
метою передачі здійснення певних функцій недержавним організаціям або
їхньої ліквідації;
• приведення функцій органу виконавчої влади у відповідність до положень
стратегії (програми) Уряду;
• визначення функцій, які не виконуються, але мають бути виконані для досягнення цілей діяльності органу виконавчої влади;
• створення дієвої та ефективної системи функціонування органу виконавчої влади.
2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища органу виконавчої влади.
Загальним підходом до аналізу середовища є SWOT-аналіз (з використанням
даних першого етапу: функціонального обстеження ЦОВВ). Для стратегічного планування треба обов’язково зважити на сильні та слабкі сторони органу виконавчої влади,
а також можливості та загрози, що існують як всередині, так і за його межами. Загалом
SWOT, у поєднанні з PEST-аналізом, дає змогу брати до уваги різні фактори, що можуть
вплинути на діяльність органу виконавчої влади, разом з політичною, економічною,
соціальною ситуацією, ресурсами, зовнішніми факторами тощо.
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Отже, зовнішня/внутрішня оцінка – це аналіз зовнішніх і внутрішніх умов та
факторів, впливу яких зазнає орган виконавчої влади.
Зовнішня оцінка – аналіз ключових зовнішніх складових або сил, що впливають
на середовище, у якому функціонує орган виконавчої влади. Зовнішня оцінка визначає
можливості та загрози, притаманні наявному середовищу, та прогнозує зміни середовища у майбутньому для з’ясування очікувань майбутнього.
Внутрішня оцінка – оцінювання стану органу виконавчої влади, виконання
роботи, проблем та потенціалу.
Фактично внутрішня оцінка ґрунтується на даних функціонального обстеження органу виконавчої влади і є інвентаризацією ситуації із з’ясуванням сильних і
слабких сторін органу виконавчої влади та оцінкою наявних можливостей для адекватної реакції на суспільні виклики. Також відкриваються ціннісні орієнтири організації, що спрямовують або перешкоджають поточній операційній діяльності. Такий
аналіз сприяє з’ясуванню речей, що вимагають удосконалення в роботі органу виконавчої влади – процесу надання послуг.
Традиційно впровадження стратегічного планування в органі виконавчої
влади розпочинається з аналізу сильних і слабких сторін організації, але визначальне
значення для запровадження стратегічного планування в органі виконавчої влади
має зовнішнє середовище. Саме зовнішнє середовище є спонукальним мотивом для
впровадження стратегічного планування: внутрішньо орган виконавчої влади майже
завжди є непідготовленим.
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища органу виконавчої влади допомагає поставити і відповісти на такі запитання: поточна ситуація; яку мету поставлено, як будуть вимірюватися досягнуті результати, як буде досягнуто цієї мети і як
відстежуватиметься цей прогрес.
Визначення споживача/заінтересованої сторони (стейкхолдера; від англ.
stakeholder) – офіційне визначення тих, хто прямо чи опосередковано користується
послугами ЦОВВ або тих, на кого прямо чи опосередковано впливає його діяльність.
До джерел інформації для внутрішньої оцінки можна віднести:
• опитування з питань якості;
• річні плани та звіти;
• Закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів, виконання
яких належить до компетенції установи;
• опитування працівників;
• річні звітні збори (засідання колегії);
• опитування споживачів;
• оцінка програм;
• рекомендації стосовно аудиту установи;
• внутрішні бази даних;
• вимірювання ефективності діяльності;
• бюджетні запити;
• внутрішні (короткострокові – тижневі, місячні, квартальні тощо) плани та звіти.
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Таблиця 2.
Перелік факторів для внутрішньої і зовнішньої оцінки органу виконавчої влади
Внутрішня оцінка:
сильні та слабкі сторони
1. Огляд завдань та функцій установи:

• впровадження законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України;
• історична перспектива, важливі події;
• очікування споживачів, заінтересованих
сторін, імідж;
• досягнення установи;
• вивчення існуючих критеріїв ефективності
як ідеального способу вимірювання успіху

Зовнішня оцінка:
можливості та загрози
1. Демографічний аспект. Увага
до споживача / заінтересованої
сторони:
• характеристики: вік, освіта,
географічне розташування,
специфічні потреби, вплив на
економічний, політичний, культурний
клімат;
• тенденції та наслідки (зміни
населення, культурного середовища).

2. Організаційний аспект:
• розмір/склад робочої сили (кількість
працівників, професійний, технічний,
адміністративний склад та інше);
• організаційна структура та процеси
(управління/департаменти, стиль управління
та якість, основні напрями політики/операційні
характеристики);
• розташування головного офісу, філій, вимоги
до відряджень та інше;
• людські ресурси (навчання, досвід, компенсація
за працю/премія, коефіцієнт обороту робочої
сили, моральний стан);
• основний капітал, потреби удосконалення
основного капіталу;
• інформаційні технології, ступінь автоматизації;
• ключові організаційні події та місця
запровадження змін, вплив на організацію,
чутливість установи до змін.

2. Зміни в економіці:
• рівень безробіття, процентні ставки;
• як економічні умови впливають
на споживачів та населення, яке
отримує послуги;
• очікувані майбутні економічні умови
та вплив на установу, споживачів та
населення, яке отримує послуги;
• фіскальний прогноз та оцінки
доходів бюджету;
• реакція установи на зміни
економічних умов.

3. Фіскальний аспект:
• розмір бюджету (тенденції в характері
асигнувань та витрат, важливі події тощо);
• фонди;
• порівняння операційних витрат із іншими
юрисдикціями;
• ступінь, до якого бюджет задовольняє поточні
та очікувані потреби, процедури внутрішнього
обліку.

3. Наслідки інших нормативноправових актів держави:
• основні законодавчі документи та
нормативні акти, ключові події;
• поточна діяльність уряду;
• очікувані наслідки дій уряду в
майбутньому на установу та її
споживачів;
• наслідки очікуваних змін
законодавства.
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Внутрішня оцінка:
сильні та слабкі сторони

Зовнішня оцінка:
можливості та загрози
4. Технологічний розвиток:
• вплив технологій на поточну
операційну діяльність установи
(продукція / послуги, що надаються
на ринку);
• наслідки очікуваного прогресу в
галузі технології.

До джерел інформації для оцінки зовнішнього середовища належать:
• статистичні звіти та бази даних Уряду;
• законодавчі та нормативно-правові акти;
• бюджет та політичні заяви;
• спеціальні дослідження Уряду та місцевих органів виконавчої влади;
• національні та регіональні професійні організації і установи;
• неурядові організації;
• засоби масової інформації (друковані та електронні).
3. Визначення бачення та місії організації.
Бачення – переконливий концептуальний образ бажаного майбутнього організації. Воно являє собою глобальну, постійну мету для організації. Воно є кінцевим
стандартом, за яким вимірюються прогрес і результати. Його структура менш
важлива, ніж її вплив на цінності та поведінку кожного члена організації.
При перегляді або розробці бачення органу виконавчої влади необхідно
враховувати такі питання:
• Які наші прагнення? Яке наше ідеальне майбутнє?
• Яких загальних результатів ми хочемо досягти?
• Яку спадщину ми хочемо залишити?
• Яким буде ООН-Хабітат у майбутньому?
• Ким ми хочемо, щоб нас знали наші заінтересовані сторони?
• Як ми будемо підвищувати якість життя для тих, хто використовує наші
послуги/продукти?
Бачення органу виконавчої влади охоплює строки стратегічного плану і може
навіть виходити за рамки плану. Бачення:
• коротке і незабутнє;
• надихає і ставить виклики;
• описує ідеал;
• описує майбутні досягнення або рівні послуг;
• звертається до всіх в організації, а також бенефіціарів та інших заінтересованих сторін.
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Приклади
бачення

• ООН-Хабітат
«ООН-Хабітат сприяє виконанню національними та місцевими
органами влади, а також іншими відповідними заінтересованими
сторонами зобов’язань працювати у напрямі створення світу з
економічно ефективними та результативними, соціально інтегрованими
та екологічно стійкими містами та іншими населеними пунктами»
(Стратегічний план на 2014–2019 роки).
• ЮНІСЕФ
«ЮНІСЕФ є рушійною силою, яка допомагає побудувати світ, в якому
реалізуються права кожної дитини».
• ПРООН
«Допомогти країнам досягти одночасного викорінення бідності та
значного зменшення нерівності й виключення» (Стратегічний план
на 2014–2017 роки).

Відповідно до бачення як обов’язкового елемента довгострокового планування, основу якого визначають документи загальнонаціонального характеру, визначається місія, що є відправною точкою для стратегічного плану, оскільки саме вона
окреслює головне призначення органу виконавчої влади.
Якісна декларація про місію:
• визначає загальну ціль існування органу виконавчої влади, визначену в положенні про нього;
• визначає основні потреби або явні проблеми, які покликаний вирішити цей
орган виконавчої влади;
• допомагає визначити очікування, вимоги споживачів та зацікавлених сторін,
послуги, які надаються для задоволення цих вимог, процеси та ресурси, що
використовуються з метою задоволення цих вимог.
Місія – це стисле, комплексне визначення мети діяльності органу виконавчої
влади (головне призначення). Для чіткого визначення, «хто ми є» і «що ми робимо»,
ми повинні знати для чого «ми існуємо». Визначення має бути стислим, охоплювати
сукупність цілей та легко сприйматися. Місія має описувати основну мету існування
міністерства та його функції, а також відображати послуги або продукти, які міністерство надає чи виробляє. Це узагальнююче обґрунтування існування установи. Місія
не часто зазнає змін (що рідше, то краще вона сформульована).
Місія органу виконавчої влади має відповідати на питання:
• Що ми робимо?
• Для кого ми це робимо?
• Чому ресурси органу виконавчої влади спрямовані на ці зусилля?
Добре написана місія:
1) Визначає мету, але не процес. У ній описана загальна причина існування організації, встановлена відповідними повноваженнями та резолюціями.
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2) Визначає бенефіціарів організації або користувачів продуктів та послуг
організації.
3) Визначає послуги або продукти, які надаються організацією для задоволення
потреб її бенефіціарів та інших заінтересованих сторін. Вона допомагає
визначити потреби або очікування заінтересованих сторін.
4) Ясна і лаконічна.
• ООН-Хабітат
«ООН-Хабітат у співпраці з відповідними заінтересованими сторонами
та іншими установами Організації Об’єднаних Націй підтримує уряди
та місцеві органи влади, відповідно до принципу субсидіарності щодо
позитивного реагування на можливості та виклики урбанізації шляхом
надання нормативних або політичних консультацій та технічної
допомоги з питань трансформації міст та інших населених пунктів в
інклюзивні центри активного економічного зростання, соціального
прогресу та екологічної безпеки»
(Стратегічний план на 2014–2019 роки).

Приклади
місії

• ФНООН
«ФНОНН, Фонд народонаселення Організації Об’єднаних Націй,
є міжнародним агентством з розвитку, яке просуває право кожної
жінки, чоловіка та дитини на життя і здоров’я. ФНООН надає
підтримку країнам у використанні даних про населення для політики
та програм, спрямованих на зниження рівня бідності, а також для
забезпечення того, щоб кожна вагітність була потрібною, кожна
дитина – захищеною, кожна молода людина була вільна від ВІЛ/СНІДу
і до кожної дівчини та жінки ставилися з гідністю та повагою».
• Світовий банк
«Група Світового банку націлена на боротьбу з бідністю з відповідними
пристрастю та професіоналізмом для отримання тривалих результатів –
допомогти людям допомагати собі та своєму середовищу, виробляючи
ресурси, обмінюючись знаннями, будуючи потенціал та налагоджуючи
партнерство у державному та приватному секторах».

5. Визначення стратегічної мети і цілей.
Стратегічна мета і цілі, зазвичай, стосуються головних елементів місії органу
виконавчої влади і є структурою для детальнішого планування.
Стратегічна мета і цілі органу виконавчої влади є стратегічним напрямом для
організації загалом та є об’єднавчим моментом для програм та окремих видів діяльності. Стратегічна мета і цілі презентують невідкладні або серйозні чи високопріоритетні завдання, що заслуговують на особливу увагу. Стратегічні цілі акумулюють у собі
завдання та викладаються у порядку пріоритетності. Стратегічна мета і цілі:
• мають бути в гармонії з місією та принципами функціонування органу виконавчої влади;
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•
•
•
•
•

виконують або роблять свій внесок у виконання місії органу виконавчої влади;
відносяться до результатів зовнішньої/внутрішньої оцінки;
охоплюють порівняно тривалий період (від трьох років);
покликані ліквідувати розрив між поточним та бажаним рівнем послуг;
окреслюють чіткий напрям діяльності для організації; для їхнього досягнення
виконуються завдання і плани дій;
• перебувають в межах законодавчих повноважень або в межах завдання на їх
підтримку вводиться відповідне законодавство;
• повинні бути реалістичними та досяжними.
Етапи розробки або перегляду стратегічних цілей органу виконавчої влади:
1) розпочніть процес (визначте учасників, дайте визначення термінології, встановіть часові межі, з’ясуйте очікування);
2) проаналізуйте дані внутрішньої та зовнішньої оцінки;
3) беріть до уваги зворотний зв’язок від споживачів і зацікавлених сторін;
4) проаналізуйте прогалини у наданні послуг;
5) встановіть напрям для досягнення бажаних результатів;
6) окресліть та доопрацюйте цілі.

Приклади
мети

• ООН-Хабітат
«Добре сплановані, добре керовані та ефективні міста та інші
населені пункти з відповідною інфраструктурою і загальним доступом
до землі, що призначена для промислового та комерційного
використання і очікує на розвиток, а також базових послуг з
працевлаштування, включаючи житло, воду, санітарію, енергетику і
транспорт» (Стратегічний план 2014–2019).

Приклади
цілей

• ООН-Хабітат
«Були визначені такі сім цільових сфер діяльності:
1. Міське законодавство, земля та управління: спрямована
на сприяння рівноправному сталому розвитку міст шляхом
формування та прийнятті відповідного законодавства,
розширення доступу до землі та зміцнення систем
децентралізованого управління для покращення безпеки та
надання послуг.
2. Міське планування та проєктування: спрямована на
вдосконалення політики, планів та проєктів для більш компактних,
інтегрованих та пов’язаних, соціально інклюзивних та стійких до
клімату міст.
3. Міська економіка та муніципальні фінанси: спрямована
на поліпшення міських стратегій та політики, що сприяють
інклюзивному економічному зростанню, засобам до існування та
збільшенню муніципальних фінансів.
4. Міські базові послуги: спрямовані на збільшення рівноправного
доступу до основних міських послуг та підвищення рівня життя
бідних міст.
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цілей

5. Житлове будівництво та модернізація нетрів: спрямована
на покращення доступу до сталого, всеохоплюючого, адекватного
житла та поліпшення рівня життя в нетрях.
6. Скорочення ризиків, відновлення та міська стійкість:
спрямована на підвищення стійкості міст до наслідків природних
та людських криз, а також відновлення таким чином, щоб сприяти
сталому розвитку міст.
7. Міські дослідження та розвиток потенціалу: спрямована
на удосконалення знань з питань стійкої урбанізації та
спроможності до впровадження науково обґрунтованої політики
і програм на національному, місцевому та глобальному рівнях».
(Стратегічний план 2014–2019)

7. Визначення завдань.
Завдання – конкретні, обмежені у часі й вимірювальні показники для досягнення стратегічних цілей. Завдання є проміжними досягненнями, що потрібні для
реалізації стратегічних цілей. Фактично сукупність завдань становить стратегічні цілі.
Завдання мають відповідати критеріям SMART, тобто бути:
• конкретними (Specific): завдання повинні відображати конкретні бажані досягнення, а не способи їх реалізації; завдання повинні вести до вироблення
конкретних стратегій або дій і бути досить докладними, щоб бути зрозумілими та вказувати чіткий напрям іншим;
• вимірюваними (Measurable): завдання мають бути кількісно вимірюваними,
щоб оцінити їх досягнення. Звітність повинна вбудовуватися у процес планування. Метод для вимірювання виконання завдання потрібно визначити до
фактичного початку роботи;
• амбіційними, але досяжними (Aggressive but Attainable): щоб завдання були
зразком досягнень, вони мають бути амбітними, але не повинні вимагати
неможливого. Завдання завжди повинні відповідати наявним ресурсам;
• орієнтованими на результат (Results-oriented): завдання повинні вказувати
результат;
• обмеженими часовими межами (Time-bound): вкажіть порівняно короткий
час для виконання завдань – від кількох тижнів і максимум до року.
Для відповідального формулювання завдань варто дотримуватися таких
етапів:
1) проаналізуйте місію і цілі;
2) визначте потрібні результати;
3) сформулюйте завдання та кількісні критерії його виконання;
4) встановіть часові межі досягнення результатів;
5) передбачте підзвітність.
Мета, цілі та завдання завжди є взаємоузгодженими.
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та показників
їх виконання

• «Цілі сталого розвитку: Україна»
Цілі сталого розвитку для України є довготерміновим програмним
документом, який містить основні індикатори людського розвитку
та сталого розвитку довкілля до 2030 року, узгоджені з прогнозними
макроекономічними показниками. Цілі сталого розвитку, яких
на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні
показники розвитку і включають 17 цілей і 85 конкретних завдань:
1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди.
2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення
харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю
для всіх у будь-якому віці.
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та
заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.
5. Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей
усіх жінок та дівчат.
6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних
ресурсів і санітарії для всіх.
7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних
джерел енергії для всіх.
8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та
гідній праці для всіх.
9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і
сталій індустріалізації та інноваціям.
10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.
11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної
стійкості міст і населених пунктів.
12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і
виробництва.
13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та
її наслідками.
14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і
морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх
раціональному використанню, раціональне лісокористування,
боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад
(розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу
втрати біорізноманіття.
16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в
інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя
для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на
широкій участі інституцій на всіх рівнях.
17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках
Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
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6. Розробка стратегічного плану діяльності.
Стратегічний план діяльності – детальний опис заходів, що виконуються для
досягнення визначених мети, цілей та завдань.
Етапи формування плану дій:
• докладно опрацюйте стратегічний план діяльності відносно кожного з пунктів
заходів (кроків), спрямованих на реалізацію завдань та терміни їх виконання;
• визначте показники виконання завдань;
• призначте відповідальних за реалізацію стратегічного плану діяльності;
• визначте фінансові та інші ресурси, потрібні для реалізації стратегічного плану
діяльності.
7. Реалізація стратегічного плану діяльності.
Затверджений стратегічний план діяльності органу виконавчої влади оприлюднюється в частині, що не містить службової інформації, на офіційному вебсайті
органу виконавчої влади.
Для забезпечення виконання стратегічного плану діяльності органу виконавчої влади розробляються та затверджуються оперативні плани роботи органу
виконавчої влади, кожен з яких формується на відповідний бюджетний рік.
Моніторинг виконання річного плану проводиться не рідше ніж один раз на
півроку.
Звіт за результатами моніторингу, як правило, містить:
• інформацію про хід виконання річного плану;
• у разі необхідності обґрунтовані пропозиції щодо коригування стратегічного
плану.
Звіт за результатами моніторингу затверджується керівником органу виконавчої влади.
Внесення змін до затвердженого стратегічного плану здійснюється за
рішенням керівника органу виконавчої влади.
Оцінка виконання стратегічного плану здійснюється після закінчення першого
року його реалізації. Звіт про стан виконання стратегічного плану затверджується
керівником органу планування не пізніше 15 березня року, що настає за звітним,
та оприлюднюється в частині, що не містить службової інформації, на офіційному
вебсайті органу планування. За рішенням керівника органу виконавчої влади затвердженню звіту передує його розгляд та схвалення на засіданні колегії (наукової, вченої
ради тощо) органу виконавчої влади.
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РОЗДІЛ 8.
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ
8.1. Зміст, мета та завдання аналізу політики
У широкому розумінні аналіз політики – методика та практика демократичного урядування, що полягає у всебічному вивченні ситуації та визначенні проблеми
у певній сфері (секторі) державного управління, аналізі її причин, визначенні альтернативних шляхів її розв’язання та виборі оптимальних рішень на основі оцінки впливу
та із врахуванням позицій різних зацікавлених сторін.
Застосовуючи досягнення сучасної науки й технології, аналіз політики підказує
можливий напрямок дій, збирання інформації та обґрунтування доказів вигод та
інших наслідків, які супроводжують прийняття рішень і їхнє втілення, щоб допомогти виробникам політики вибрати найоптимальнішу дію. Аналіз політики також
враховує політичні й організаційні труднощі, з якими пов’язане прийняття рішень та
їх впровадження.
Мета аналізу політики полягає в тому, щоб покращити процес і результат
вироблення політики через створення, критичне оцінювання й комунікацію політико-релевантного знання.
Об’єктом аналізу політики є державна (публічна, суспільна) політика як діяльність органів державної влади з управління та керівництва суспільством на основі
єдиних цілей, принципів та методів (здійснення), що передбачає підготовку, законодавче закріплення та впровадження розроблених за участю експертно-аналітичних
структур загальнодержавних та регіональних цільових програм (стратегічних планів)
у різних сферах суспільного життя з метою вирішення нагальних проблем чи задоволення поточних та стратегічно визначених потреб суспільства. А предметом
виступають конкретні проблеми суспільного життя (чітко локалізовані в просторі
і часі), що не зачіпають відносин з приводу влади, але потребують для свого вирішення політичних методів, і вирішуються шляхом вироблення ефективної державної
політики.
Аналіз політики безпосередньо пов’язаний з керівництвом і управлінням
суспільством, а саме – він здійснює експертно-аналітичний супровід цих двох процесів
підвищуючи їх ефективність. Головним завданням аналізу політики є всебічний
аналіз проблемної ситуації та сприяння прийняттю обґрунтованого, адекватного та
ефективного державно-політичного рішення в тій чи іншій сфері суспільного життя.
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8.2. Етапи аналізу політики
Аналіз політики є раціональним процесом, оскільки він складається з низки
етапів, які необхідно пройти, щоб досягти бажаного результату. Цей систематичний
характер аналізу політики можна поділити на п’ять етапів:
• визначення проблеми;
• розробка альтернативних варіантів політики;
• визначення критеріїв оцінки варіантів політики;
• оцінка та порівняння альтернативних варіантів;
• вироблення рекомендацій.
Етап 1. Визначення проблеми
Перший етап процесу аналізу політики починається з визначення проблеми
або її ідентифікації.
Проблема політики – це умова або ситуація, яка породжує вимоги чи невдоволення людей і для вирішення або пом’якшення якої необхідна дія уряду.
Проблему політики слід відрізняти від проблемної ситуації, що сприймається
політиками та громадськістю як певна сукупність турбот, хвилювань, ознак стресу та
дискомфорту.
Проблема – це елемент проблемної ситуації, який виокремлюється з неї
шляхом аналізу.
Такі проблемні ситуації, як забруднення повітря, глобальне потепління, небезпечні продукти харчування можуть стати проблемами, якщо вони викликають невдоволення людей і спонукають їх до пошуку шляхів розв’язання. Проблеми політики
представляють собою нереалізовані потреби, цінності або можливості вдосконалення того, чого можна досягнути завдяки публічній акції.
Умови або ситуації не стають проблемами державної політики, якщо вони не
визначені такими, ніким не артикулюються й не привертають уваги уряду. Для перетворення в проблему проблемна ситуація обов’язково має розглядатися як тема, придатна
для дій уряду; як щось таке, для вирішення чого необхідне рішення або дія уряду.
Лише тоді проблема є проблемою, коли існує можливість розробити шляхи
її вирішення. Стихійні лиха (урагани, повені, землетруси) самі по собі не можуть
стати проблемами політики, тому що уряд не здатен їм запобігти. Проте їх наслідки
(загибель людей, стреси, руйнування) можуть стати проблемами політики. За допомогою нових будівельних стандартів, розвитку системи прогнозування, цивільної
оборони, створення спеціальних служб тощо урядові вдається значно послабити
наслідки стихійного лиха. Деякі проблемні ситуації не можуть перетворитися в
проблеми через те, що вони не є питаннями, які уряд може вирішити доступними
йому засобами.
Збирання інформації, як правило, потребує багато часу та максимально
точного визначення джерел інформації. Серед них варті уваги такі:
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• законодавчі акти, урядові та офіційні документи, заяви політиків та офіційних
осіб;
• наукова література: монографії, навчальні посібники, статті в наукових
виданнях;
• засоби масової інформації: публікації в газетах та журналах, радіо- та телерепортажі, Інтернет;
• статистичні дані та аналітичні матеріали;
• результати соціологічних досліджень: інтерв’ю, опитування, анкетування;
• результати аналізу, який проводився іншими командами політичних експертів.
Оскільки для аналізу проблеми потрібна не вся інформація, а лише та, яка
буде корисною для процесу аналізу, то можна зіткнутися з дефіцитом саме такої
інформації.
Розрізняють три категорії проблем політики: добре структуровані, помірно
структуровані та погано структуровані. Структура кожної з цих категорій визначається її відносною складністю, яка, у свою чергу варіюється відповідно до характеристик та взаємовідносин між п’ятьма елементами: виробники рішень, альтернативи,
цінності, результати та вірогідність помилки.
Категорії проблем
Елементи проблем

Добре
структуровані

Помірно
структуровані

Виробники рішень

Один або декілька

Один або декілька

Багато

Погано
структуровані

Альтернативи

Обмежена кількість

Обмежена кількість

Необмежена
кількість

Цінності

Консенсус

Консенсус

Конфлікт

Наслідки

Відомі

Невизначені

Невідомі

Вірогідність помилки

Обчислювальна

Необчислювальна

Необчислювальна

Добре структурованими проблемами вважаються такі, що стосуються
одного або кількох виробників рішень, містять невеликий набір альтернатив політики, мають консенсус щодо цінностей та цілковиту обізнаність стосовно наслідків
кожної альтернативи.
Помірно структуровані проблеми стосуються одного або кількох виробників рішень, містять невелику кількість альтернатив політики, мають консенсус щодо
цінностей та невизначеність стосовно наслідків кожної альтернативи.
Погано структуровані проблеми, як правило, стосуються багатьох наявних
виробників рішень, цінності яких невідомі.
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Аналіз позицій зацікавлених сторін (стейкхолдерів)
Важливою частиною процесу визначення проблеми є аналіз стейкхолдерів
різних індивідів та груп, яких хвилює дана проблема, які вбачають у ній матеріальний
інтерес та мають владу, ресурси, силу, інші важелі для впливу на процес прийняття
рішень щодо цієї проблеми.
Фактично без належного аналізу стейкхолдерів неможливо зробити якісний
аналіз політики, оскільки зміна напряму політики (якщо не обрано альтернативу
status-quo) означає зміну суспільних відносин у відповідній сфері державного управління.
Аналіз стейкхолдерів передбачає з’ясування поглядів і ставлення зацікавлених
груп, лідерів, ЗМІ тощо до проблеми.
При здійсненні аналізу політики варто проводити консультації із двома групами
стейкхолдерів – із представниками груп інтересів і зацікавлених органів влади.
Групи інтересів – інституйовані групи учасників (можуть враховуватися
формальні й неформальні зв’язки, що поєднують учасників у групи), які мають
спільний інтерес у процесі політики. Прикладом є групи бізнесів-інтересів, лобістські
групи підприємців; політичні партії й рухи (напр., «зелені», з якими варто рахуватися
при реалізації більшості інвестиційних проєктів, що впливають на природне середовище). Із представниками груп інтересів необхідно проводити відповідні консультації
в процесі політики, особливо, перед прийняттям яких-небудь рішень.
Другу групу стейкхолдерів, із представниками якої варто проводити попередні консультації, складають зацікавлені органи влади – органи, з якими повинні
узгоджуватися ті або інші питання, що стосуються даного процесу політики. Коло
таких органів влади визначається нормативними документами або експертним
шляхом, з урахуванням доцільності.
Етап 2. Розробка альтернативних варіантів політики
Розробка, порівняння альтернативних варіантів розв’язання проблеми і вибір
прийнятного з них – найбільш творчий етап аналізу політики.
Альтернативи політики – це конкретні способи дій, які мають відповідати
наявним ресурсам (економічним, соціальним, людським тощо) і забезпечувати розв’язання урядом визначеної проблеми.
Основним завданням аналізу політики є надання переконливих та вичерпних
аргументів на користь одного з варіантів вирішення існуючої проблеми. Для цього
необхідно описати можливі варіанти вирішення проблеми, здійснити оцінку спроможності кожного варіанту розв’язати зазначену проблему та порівняти результати
такого оцінювання. Результати оцінювання й порівняння можливих варіантів повинні
продемонструвати який з обраних варіантів (або їх комбінація) найкраще підходить
для результативного розв’язання проблеми.
Слід визнати, що універсального процесу вироблення варіантів не існує, однак
можна надати декілька загальних рекомендацій щодо вироблення підходів до вирішення проблеми:
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• при визначенні варіантів вирішення проблеми необхідно описувати різні
підходи, а не описувати різні заходи в рамках одного і того самого підходу.
• усі варіанти, які пропонуються для подальшого оцінювання та порівняння
повинні бути рівноцінними;
• не потрібно прагнути знайти найдосконаліший варіант вирішення проблеми,
оскільки малоймовірно, що деякий один варіант буде охоплювати всі аспекти
проблеми та задовольняти в однаковій мірі інтереси усіх зацікавлених сторін;
• не варто мати улюблений (пріоритетний, домінуючий) варіант вирішення
проблеми до того, як зроблено всебічну оцінку та порівняння кожного запропонованого варіанту;
• не потрібно зіставляти обраний варіант з явно невдалими (вигаданими,
фіктивними) варіантами;
• не варто брати до розгляду варіанти, які є нездійсненними з точки зору
наявних ресурсів та повноважень.
До переліку варіантів, які будуть розглядатись, необхідно включити варіант
нічого не робити / не змінювати (збереження статус-кво).
Етап 3. Визначення критеріїв оцінки варіантів політики
Кожна з альтернатив має бути об’єктивно оцінена щодо цілей державної політики з точки зору співвідношення витрат і користі, впливу і т. д. (витрати у процесі
досягнення окресленої цілі повинні бути якнайменшими) і лише після цього визначена найбільш прийнятна з них. Аналіз здобутків / переваг і витрат створює основу
для оцінювання економічної ефективності варіантів політики.
Для того щоб оцінити, порівняти та вибрати один варіант вирішення проблеми
із переліку можливих, необхідно визначити критерії оцінки та відбору варіантів.
Американський дослідник Є.Бардач надає деякі корисні поради для цього
етапу і пропонує спробувати виразити чисельно (у сенсі монетарних і суспільних
витрат) якомога більше характеристик вашого варіанту і прогнозів, використовуючи
підхід причинно-наслідкового моделювання, і намагатися бути швидше реалістом,
чим оптимістом відносно можливих наслідків реалізації варіантів політики.
Критерії можна розглядати як міру впливу варіанту на стан вирішення
проблеми.
У якості найбільш загальних критеріїв у аналізі політики оцінки та відбору
альтернатив вирішення проблеми можна виділити наступні:
• якою мірою може реалізація однієї з альтернатив привести до вирішення існуючої проблеми (критерій результативності)?
• якою мірою реалізація кожної з альтернатив буде підтримана / не підтримана
зацікавленими сторонами (критерій політичної здійсненності)?
• якою мірою запропонований варіант є здійсненим з адміністративної точки
зору (критерій адміністративної здійсненності)?
• наскільки результати (здобутки) від реалізації кожного з варіантів переви-
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щують витрати, необхідні для отримання цих результатів (критерій ефективності)?
Етап 4. Оцінка та порівняння альтернативних варіантів
Маючи набір варіантів вирішення проблеми та критерії їх оцінювання можна
здійснити їх оцінку та порівняння.
Для цього необхідно:
• спрогнозувати впливи варіантів на вирішення проблеми;
• оцінити ці впливи з позицій обраних критеріїв;
• порівняти варіанти рішень альтернативи за неспівмірними критеріями.
Прогнозування впливів полягає у визначенні того, що відбудеться у майбутньому за умови реалізації певного варіанту і яким чином це буде сприяти вирішенню
існуючої проблеми. При цьому слід враховувати наявність певної кількості зацікавлених сторін та їхні інтереси і існування невизначеності та ризику.
Оскільки варіанти мають завжди різнобічний вплив на проблемну ситуацію,
доцільно скористатись двоетапною процедурою прогнозування. На першому етапі
на основі аналізу проблеми та складеного переліку варіантів її вирішення визначається якомога більше можливих впливів, кожен з яких повинен стосуватись хоча б
одного з критеріїв. На другому етапі слід переглянути наявні критерії та впевнитись,
що кожний варіант має вплив на кожний критерій.
Результати прогнозування можна представити у вигляді наступної таблиці, яка
пов’язуватиме цілі, критерії та варіанти вирішення проблеми.
Таблиця передбачення впливів варіантів на розв’язання проблеми
Можливі варіанти
Цілі

Критерії

1.

1.1.

Збереження статус-кво

Варіант
1

Варіант
2

…

1.2.
…
2.

2.1.
2.2.

Порівнюючи цілі та критерії з альтернативами можна отримати повний перелік
прогнозів впливів можливих варіантів вирішення проблеми. Залежно від ступеня
невизначеності прогнозів, таблиця може містити як кількісні, так і якісні показники.
Як правило, у таблиці будуть наведені показники впливу в одиницях виміру,
які неможливо порівняти безпосередньо. Для полегшення процесу порівняння варіантів необхідно спробувати виразити критерії впливу в однакових одиницях, зберігаючи при цьому зв’язки з визначеними цілями політики.
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Однак здебільшого кожний варіант відповідає різному набору критеріїв. Дуже
рідко певний варіант видається оптимальним за всіма критеріями. Завдання полягає
в тому, щоб показати взаємні зміни у різних критеріях, що стали наслідком того чи
іншого рішення.
Результати оцінки можливих варіантів вирішення проблеми можуть бути
представлені у вигляді таблиці, наведеної нижче.
Таблиця зведеної оцінки можливих варіантів вирішення проблем
Критерії
оцінки
Результативність

Можливі варіанти
Варіант Варіант
Збереження статус-кво
1
2

…

Відносна (низька/висока) або
бальна оцінка (від 1 до 5 балів)

Політична
здійсненність
Адміністративна
здійсненність
Ефективність
…(інші критерії)
Підсумок

Важливо! Дуже рідко певний варіант видається оптимальним за всіма критеріями.
Тому оцінюючи варіанти не можна обмежуватись жодним з наведених критерії
оцінки, краще використовувати багатокритеріальний аналіз.
Після оцінювання всіх варіантів, порівняння результатів і зважування відмінностей,
необхідно вирішити, який результат буде найкращим.
Результати оцінки дадуть змогу оцінити переваги та недоліки кожного з варіантів.
На підставі цього слід виробити рекомендації щодо найкращого варіанту або комбінації варіантів з точки зору ефективності розв’язання проблеми.

Етап 5. Вироблення рекомендацій
Вироблення рекомендацій є одним з основних етапів аналізу політики. Саме
завдяки виробленню рекомендацій теоретичні уявлення про різні оціночні та практичні критерії вибору можливого варіанту вирішення проблеми перекладаються на
мову конкретного рішення.
Цей етап аналізу політики синтезує найважливіші результати, що випливають
з попередніх елементів дослідження (аналіз проблеми, оцінка політики та можливих
варіантів вирішення проблеми). Втім він має бути не просто узагальненням або
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повторенням основних результатів, а синтезом, що зводить докупи і висвітлює тільки
важливі результати аналізу та служить цілям підтримки й обґрунтування рекомендацій щодо політики, які будуть запропоновані.
Дуже важливо, щоб рекомендації були чіткими, практичними, переконливими, логічними й докладними.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

У ЦІЛОМУ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ ПОВИННІ МІСТИТИ
ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
Які рекомендації щодо шляхів вирішення проблеми можна надати базуючись на тих варіантах, які було розглянуто?
Чому рекомендації вирішують проблеми краще, ніж існуюча політика чи інші
варіанти?
Чи достатньо повно описаний той варіант розв’язання проблеми, якому
надано перевагу?
Чи враховані всі можливі негативні наслідки?
Які заходи (адміністративні, юридичні) слід здійснити щодо впровадження
рекомендацій?
Які ресурси необхідні для впровадження рекомендацій?
Які основні перешкоди (фінансові, юридичні, етичні) слід очікувати під час
впровадження рекомендацій?
Як можна подолати ці перешкоди?
Яким чином слід впливати на зацікавлені групи, щоб вони прийняли та
впровадили рекомендації?
Яким чином слід контролювати та оцінювати процес впровадження рекомендацій?

Це основні етапи процесу аналізу політики, але кожен з них також складається з окремих підетапів та інших компонентів. Аналітики політики можуть вибирати різні шляхи здійснення процесу аналізу державної політики, оскільки різними є
їх підготовка, наявний для аналізу час, складність аналізованої проблеми, фінансові та
людські ресурси.

8.3. Види документів з аналізу політики
Документи з аналізу, що готуються в рамках аналізу політики в європейських
країнах, поділяються на дві групи з урахуванням сфери їх використання: документи
для внутрішнього та для зовнішнього використання.
Документи для зовнішнього використання
Призначені для обговорення в суспільстві або серед зацікавлених сторін
щодо майбутніх дій органів влади. Це документи таких трьох основних типів.
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Програмні документи (заяви, концепції політики) – документи, що допомагають керівництву (країни, регіону) інформувати громадськість про обраний курс дій.
Прикладами є послання президента країни парламентові, меморандум кабінету міністрів, програма дій кабінету міністрів.
Зелена книга – інформативний документ щодо конкретної проблеми, який
відбиває бачення урядом певної проблеми (причини виникнення, актуальності,
важливості, можливих принципів і механізмів її подолання тощо), але ще не містить
конкретних шляхів і заходів її розв’язання. Надається зацікавленим партіям, організаціям або особам, залученим до процесу консультацій. Іноді він стає концепцією для
нового нормативно-правового акта.
Біла книга – документ із конкретними пропозиціями щодо майбутніх дій,
заходів, пропоновані відповідним органом влади для розв’язання проблеми. У
певному сенсі Біла книга – це результат подальшої роботи над Зеленою книгою, у
ній (з урахуванням обговорення проблеми й отриманих пропозицій щодо її розв’язання) орган влади виносить на суд широкої громадськості або зацікавлених осіб свої
пропозиції щодо способів розв’язання проблеми.
Документи для внутрішнього використання
Призначені для обговорення майбутніх дій органів влади. Часто містять
проєкти майбутніх рішень з аналітичним обґрунтуванням доцільності майбутніх дій.
Адресатами цієї групи документів є керівництво органів влади, що припускає можливість ознайомлення зацікавлених сторін з їхнім змістом (якщо немає обмежень, пов’язаних із державними таємницями). У цій групі можна виділити три типи документів.
Доповідна записка – призначена для того, щоб звернути увагу керівництва на існування певної актуальної проблеми й, можливо, запропонувати варіант її
розв’язання.
Корпоративний аналітичний документ (аналітична записка) – призначена для того, щоб забезпечити керівництво країни (регіону) результатами аналізу
політики й ознайомити його з рекомендаціями щодо найдоцільнішого варіанта
розв’язання проблем політики.
Аналітичний документ міністерства (аналітична записка) – документ,
подібний до попереднього, але його адресатом є певне міністерство (відомство), що
відповідає за відповідний напрямок політики. Тому результати аналізу й рекомендації
теж локалізуються цим напрямком політики й обмежуються сферою повноважень
певного органу влади.
На відміну від документів для зовнішнього використання й доповідних записок,
аналітичні документи зазвичай мають чітко окреслену структуру, вимоги до їхнього
змістовного наповнення встановлюються нормативними актами.
Зазначені документи можна порівняти, проаналізував їхню комунікативну
мету.

148

Вид аналітичного
документа

Комунікативна мета

Доповідна записка

Привернути увагу керівництва до нагальної проблеми та
запропонувати шляхи її розв’язання

Корпоративний аналітичний
документ

Забезпечити керівництво країни результатами аналізу
потреб/можливостей, надати варіанти розв’язання
проблем та рекомендацій щодо політики

Зелена книга

Привернути увагу громадян до проблем або основних
можливостей та шукати порад стейкхолдерів

Біла книга

Поінформувати громадськість про політику, що
запроваджується як відгук на суспільні проблеми та
дізнатися реакцію суспільства

Програма/концепція

Поінформувати громадськість про обрану політику як
відгук на суспільну проблему

В Україні прикладами програмних документів є послання Президента України
до Верховної Ради України, програма дій Кабінету Міністрів України.
Останніми роками в українському уряді відбувається впровадження методології аналізу державної політики, що призвело до появи нормативних вимог до структури та змісту аналітичних документів внутрішнього користування.
Вимоги до представлення рекомендацій для прийняття політичного рішення
сформульовані у Регламенті Кабінету Міністрів України, де зазначено, що для вирішення питань суспільно-економічного життя, які потребують визначення концептуальних засад реалізації державної політики, пріоритетів та стратегічних напрямів
соціально-економічного розвитку, послідовності дій, вибору оптимальних шляхів
і способів розв’язання проблеми, проведення реформ, розробляються політичні
пропозиції щодо реалізації державної політики.

8.4. Політична пропозиція
Політична пропозиція або доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо
реалізації державної політики (далі – політична пропозиція) є ключовим інструментом
письмового інформування Кабінету Міністрів про проблемні питання державної
політики та концептуальні засади їх вирішення.
Політична пропозиція використовується для:
• опису конкретного політичного контексту;
• окреслення проблем, пов’язаних з поточною ситуацією;
• надання рекомендацій щодо прийняття рішення.
Політична пропозиція готується:
• на виконання рішення Кабінету Міністрів чи доручення Прем’єр-міністра;
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• коли виникає потреба у прийнятті законодавчих або інших нормативно-правових актів із соціально значущих проблем;
• з ініціативи Міністра, якщо вирішення питання виходить за межі його повноважень;
• за результатами проведення громадських консультацій.

1)
2)

1. Підготовка політичної пропозиції
Підготовка політичної пропозиції здійснюється двома етапами:
проведення аналізу передумов виникнення проблеми та розроблення варіантів (не менше двох) її розв’язання;
викладення за результатами проведеного аналізу рекомендованого рішення
(оптимального варіанта).

Структура політичної пропозиції наведена у додатку 9 до Регламенту
Кабінету Міністрів України та включає дві частини: рекомендоване рішення і аналітичну частину.
Рекомендоване рішення
Метою розділу є стисле викладення інформації, необхідної для прийняття
рішення членами Кабінету Міністрів. На основі узагальнення змісту доповідної
записки у розділі стисло формулюються пропозиції щодо рішення Кабінету Міністрів,
яке рекомендується прийняти для розв’язання проблеми, та викладається інша
інформація, важливі деталі та аспекти, що обґрунтовують запропоноване рішення.
Цей розділ складається з таких підрозділів:
1) предмет розгляду – узагальнено викладається проблема, яка потребує
розв’язання.
2) оптимальний варіант – наводяться шляхи і способи розв’язання проблеми,
фінансово-економічне обґрунтування, ризики, результати проведення
консультацій, позиція заінтересованих органів.
3) обґрунтування вибору оптимального варіанта – наводяться основні аргументи на підтримку оптимального варіанта розв’язання проблеми.
Аналітична частина
У цьому розділі викладаються результати повного, збалансованого та об’єктивного аналізу передумов виникнення проблеми, наводяться її детальний опис та
можливі варіанти розв’язання. Інформація, що міститься у цьому розділі, повинна
надавати членам Кабінету Міністрів вичерпну можливість вивчення запропонованих
варіантів розв’язання проблеми.
Цей розділ також включає наступні підрозділи:
1) дослідження проблеми – наводиться довідково-аналітична інформація, необхідна для всебічного висвітлення і розкриття суті проблеми та обґрунтування
необхідності її розв’язання. Коротко викладаються передумови виникнення
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2)

проблеми і надаються необхідні пояснення. Під час проведення аналізу
враховуються традиційна точка зору, практика розв’язання подібних проблем,
можливий вплив на галузі економіки та регіони, визначаються очевидні переваги, у тому числі для окремих верств (груп) населення, і недоліки, а також
прогнозовані результати прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів,
наводяться інші фактори, які враховуються під час розроблення варіантів
рішення, а також повідомляється про можливі наслідки у разі відхилення
Кабінетом Міністрів політичної пропозиції.
можливі варіанти розв’язання проблеми – перелічуються умовні назви розроблених варіантів розв’язання проблеми із зазначенням особливостей кожного
з них.

Далі детально викладається кожний із запропонованих варіантів.
Опис кожного із запропонованих варіантів повинен включати такі структурні
елементи: шляхи і способи розв’язання проблеми, фінансово-економічне обґрунтування, прогноз впливу, ризики.
2. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України
Політична пропозиція вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України міністром, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у відповідній
сфері.
Відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, політична
пропозиція вноситься на розгляд Кабінету Міністрів разом з концепцією реалізації
державної політики у відповідній сфері.
Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері базується на
оптимальному варіанті розв’язання проблеми та містить такі розділи:
• проблема, яка потребує розв’язання;
• мета і строки реалізації концепції;
• шляхи і способи розв’язання проблеми;
• прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін;
• очікувані результати;
• обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів.
До політичної пропозиції додається перелік критеріїв, за якими оцінюється
ефективність результатів її реалізації.
Виходячи з цілей програмного документа визначаються три-чотири основних
критерії (кількість створених робочих місць, обсяги бюджетних надходжень та
видатків, рівень заробітної плати, пенсій, інші статистичні показники), за якими
оцінюватиметься ефективність результатів реалізації рішення, спрямованого на
розв’язання проблеми.
До політичної пропозиції додається комунікативний план, у якому зазначаються заходи щодо висвітлення у засобах масової інформації відповідного рішення
Кабінету Міністрів України.
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Комунікативний план складається з метою організації роботи з роз’яснення
широкій громадськості та окремим верствам (групам) населення цілей Кабінету
Міністрів України.
У плані зазначається, які питання і в який спосіб висвітлюватимуться в засобах
масової інформації.
Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері не повинна
містити положень нормативно-правового характеру.
3. Розгляд Кабінетом Міністрів України
За результатами розгляду політичної пропозиції Кабінет Міністрів України
приймає розпорядження про схвалення концепції реалізації державної політики у
відповідній сфері. Проєкт такого розпорядження готується та подається на розгляд
Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів
України.
4. Реалізація політичної пропозиції та звітування
Міністерство протягом одного місяця після схвалення концепції реалізації
державної політики у відповідній сфері розробляє та подає на розгляд Кабінету
Міністрів план заходів щодо її реалізації.
Міністри подають Кабінетові Міністрів звіти про результати реалізації політичних пропозицій.
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РОЗДІЛ 9.
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
9.1. Форми опору змінам та способи їх подолання
Зміни, які відбуваються в українському суспільстві, створили для України нові
можливості і нові виклики. Реформування державного управління України та його
окремих сфер – це велика програма змін, основною метою якої є створення ефективної сучасної системи, що здатна вирішувати проблеми громадян та забезпечувати розвиток країни.
Але зміни – це не завжди легко, а організаційні/системні зміни – як правило,
складно. Зміни викликають супротив та завжди пов’язані з ризиками. За статистикою,
кожна друга ініціатива може бути провальною. Для того, щоб зміни були успішними,
потрібні лідери, які очолюватимуть та вестимуть зміни, розумітимуть механізм впровадження змін, управлятимуть ними та запобігатимуть і усуватимуть ризики, що
можуть зупинити ці зміни.
Опір змінам – багатогранне явище, що викликає непередбачені відтермінування, додаткові витрати і нестабільність процесу змін. Специфікою опору є те, що
він проявляється завжди, як відповідь на будь-які зміни.
Опір змінам – будь-яка поведінка члена організації, спрямована на зрив і
дискредитацію здійснюваних перетворень. Впровадження інновацій, змін призводить до того, що перед членом організації постає вибір – стати прихильником або
агентом опору нововведенню.
Сам процес впровадження інновацій, змін, що супроводжується опором до
них, характеризується:
• відтермінуванням початку процесу змін;
• непередбаченим збільшенням термінів впровадження інновацій;
• іншими труднощами, які уповільнюють зміни і збільшують витрати у порівнянні із запланованими;
• спробами саботувати зміни всередині організації;
• загубленням їх в потоці інших першочергових справ та нівелюванням їх значимості.
Серед ключових причин провалу змін називають такі:
• невідповідність стратегічного бачення та реалізації програм;
• прихований та сталий опір змінам з боку організаційної культури, а також
відсутність процесів і методологій управління змінами для розв’язання цієї
проблеми;
• нездатність повною мірою врахувати негативний вплив змін на людей,
відсутність належних стратегій для управління змінами;
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• концентрація на аспекті «виконання» та не врахування потенційних ризиків, а
також відсутності стратегій діяльності для збереження наступності у випадку,
коли ризики стають реальністю.
Існує два види опору – пасивний та активний, що проявляється у прихованому неприйнятті змін, зниженні продуктивності або бажанні змінити роботу та
відкритому виступі проти перебудови.
Серед причин опору Коттер і Шлезінгер виділяють:
Власний інтерес – бажання не втратити щось цінне: стан, владу, матеріальну
вигоду, комфорт, звичну обстановку, політичну перевагу і неформальні зв’язки.
Нерозуміння і брак довіри – виникають внаслідок недостатньо витрачених
зусиль і часу для налагодження взаємин із безпосередніми учасниками змін та внаслідок браку аргументів і пояснення суті нововведень.
Низька терпимість змін – для одних людей навіть незначне порушення
звичних зв’язків означає кризу, для інших потрібні надмірні витрати енергії на відновлення контролю і пристосування до нового навколишнього середовища. Частина
людей пручається необхідності навчання, яке часто супроводжує зміни, а хтось автоматично проявляє опір до всього.
Різна оцінка ситуації – опір виникає як наслідок нерозуміння вигод, що
пов’язані зі змінами, або коли люди бачать більше втрат від інновацій, ніж переваг, не
лише для себе, а й для організації в цілому.
Тиск з боку колег – навіть якщо спочатку опір до змін на індивідуальному рівні
досить слабкий, він може посилитися, якщо люди збираються разом і переконують
один одного в тому, що зміна являє для них реальну або уявну несправедливість.
Коли опір зміні стає спільною справою, то його дуже важко подолати.
Втома від змін. Зміни стали фактом життя організацій і тому не дивно, що
там, де мав місце період швидких і безперервних змін, люди починають вбачати в
цьому «зміну заради зміни». Це призводить до опору, найчастіше в пасивній формі.
Люди вже просто докладають зусиль для того, щоб кожна нова зміна пройшла
успішно.
Попередній невдалий досвід проведення змін. Якщо люди постраждали
від раніше впроваджених інновацій, які були погано сплановані, або про які не було
достатньої інформації, якими погано керували, то, швидше за все, вони поставляться
з недовірою до подальших пропозицій щодо змін і будуть чинити їм опір.
Способи подолання опору керівниками за Коттером та Шлезінгером:
1) Попередньо інформуйте людей (отримання уявлення про майбутні стратегічні зміни допомагає усвідомити необхідність цих змін і їх логіку, а процес
інформування може включати дискусії один на один, неформальні зустрічі за
«ранковим сніданком», групові семінари або звіти).
2) Залучайте до планування та реалізації стратегії змін потенційних супротивників;
3) Допомагайте і підтримуйте. Підтримка може здійснюватися як надання
можливості навчатися новим навачкам, вільного часу працівникам для
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навчання, просто можливості бути вислуханим і отримати емоційну підтримку.
Допомога і підтримка особливо потрібні, коли в основі опору лежить страх і
занепокоєння.
4) Надавайте стимули активним або потенційним супротивникам зміни,
проводьте з ними переговори. Переговори особливо підходять у тому
випадку, коли ясно, що хтось втрачає в результаті зміни, і проте він має істотну
силу чинити опір. Досягнення угоди є порівняно легким способом уникнути сильного опору, хоча він, як і багато інших способів, може бути досить
дорогим. Особливо у той момент, коли керівник дає зрозуміти, що він готовий
йти на переговори, щоб уникнути сильного опору. У цьому випадку він може
стати об’єктом шантажу.
5) Вибірково використовуйте інформацію і свідомий виклад подій у визначеному,
вигідному для ініціатора змін порядку. Одна з найбільш поширених форм маніпуляції – кооптація. Але цей спосіб має ряд недоліків. Якщо люди відчувають,
що їх просто обдурюють, щоб вони не чинили опір змінам, що до них звертаються не на рівних або їм просто брешуть, то їх реакція може бути украй
негативною. Крім того, кооптація може створити ще і додаткові проблеми,
якщо кооптовані використовують свої можливості чинити вплив на організацію і реалізацію змін шляхом, який не відповідає інтересам організації.
6) Використовуйте явний і неявний примус. Разом з тим, так само як і маніпуляція,
використання примусу – це ризикований процес, тому що люди завжди чинять
опір нав’язаній зміні. Проте в ситуаціях, коли необхідно швидко здійснити стратегію, і там, де вона не користується популярністю, незалежно від того, як вона
здійснюється, примус може бути єдиним варіантом для менеджера.
Успішна реалізація стратегії змін завжди характеризується умілим застосуванням цілого ряду перерахованих підходів, часто у найрізноманітніших поєднаннях. Проте успішне здійснення характеризується двома особливостями: керівники використовують ці підходи з урахуванням їх достоїнств і недоліків та реалістично оцінюють ситуацію.

9.2. Визначення, впровадження та закріплення змін
Лідер, за Джоном П. Коттером, створює зміни, потенціал для реалізації
надзвичайно корисних змін (нових продуктів, нових підходів), що робить організацію більш конкурентною. Лідерство – це набір процесів, які створюють організацію спочатку або адаптують її до нових умов. Лідерство визначає, як має виглядати майбутнє, поєднує людей із баченням цього майбутнього та надихає
людей на те, щоб зробити його реальністю, незважаючи на перешкоди. На
відміну від менеджменту змін (який включає впровадження змін, визначення деталей
та плану переходу, розподіл ресурсів, допомога у визначенні «що», «хто», «коли» та
«як»), введення змін лідером передбачає відповідальність за розробку бачення змін,
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усвідомлення необхідності змін та об’єднання коаліції навколо цих змін, мотивування
та надихання на зміни, ведення та моніторинг усього процесу тощо.
Розглядаючи впровадження змін як процес, який складається з різних етапів,
ви можете підготуватися до того, що відбуватиметься, можете спланувати впровадження необхідних змін і скласти план для управління перехідним періодом.
П’ять стадій прийняття неминучого, змін і управлінських рішень (за
Елізабет Кюблер-Росс):
• заперечення;
• гнів;
• торг;
• депресія;
• прийняття.
Люди не переживають ці стадії строго послідовно, точно, лінійно, крок за
кроком. Стадії можуть тривати різні періоди і можуть змінювати одна одну або існувати одночасно, і навіть можуть повертатися назад до тих стадій, які вже переживали.
Ідеальним випадком буде, якщо люди досягнуть стадії «Прийняття» усіх змін,
з якими доведеться зіткнутися. Але часто буває так, що деякі люди зупиняються на
одній зі стадій і не можуть рухатися далі.
Етапи успішного процесу змін (за Куртом Левіном та Джоном Коттером):
Етап «Розморожування» – створення умов:
– вселяння людям відчуття необхідності змін;
– стфорення команди реформаторів;
– бачення перспектив і визначення стратегії;
– пропаганда нового бачення майбутнього.
Етап «Зміни» – їх реалізація:
– створення умов для широкої участі працівників у перетвореннях;
– отримання швидких результатів.
Етап «Заморожування» – закріплення змін:
– закріплення досягнутих успіхів і поглиблення змін;
– укорінення змін у корпоративній культурі.
1. Створення почуття невідкладності дій – початок процесу змін.
Коли людина починає розуміти потребу у змінах – це і є початком змін.
Заспокоєність поточною ситуацією, минулі успіхи та неочевидність критики не дають
можливості запроваджувати зміни. Ось деякі ознаки самозаспокоєння:
• результати службової діяльності працівників, керівників структурних підрозділів оцінюється за заниженими стандартами;
• працівники концентруються на вирішенні вузькофункціональних завдань;
• інтереси організації та сфери діяльності в цілому громадськістю не враховуються.
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Якщо немає ясного розуміння нагальності реформ, важко створити групу
лідерів, що володіють достатніми повноваженнями і користуються довірою
працівників.
Працівники не полишать комфортного стану, якщо тільки для цього немає
незаперечних причин. Необхідно допомогти іншим побачити потребу змін та важливість невідкладних (термінових) дій, переконати працівників, що status quo – це не
варіант. Необхідно сформувати, як кажуть, «палаючу платформу» (адже, коли вогонь
під ногами – не встоїш на місці), сформувати потребу, причому потребу має відчувати велика кількість людей. Потрібно унаочнити потенційну кризу, але криза має бути
контрольованою. Її слід визначити, обговорити її вірогідність та основні можливості.
Лідер має допомогти людям усвідомити, що необхідно запроваджувати зміни.
Лідер має дати відповіді на запитання: Чому питання важливе? Чому треба діяти?
Якщо не зараз, то що може статися?
На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) визначте, що необхідно змінити. Вивчіть організацію для того, аби розуміти поточний стан. Зрозумійте, чому впровадження змін є необхідним,
які будуть вигоди внаслідок реалізації змін. Поясність наслідки змін персоналу. Покажіть невідповідність між поточним і бажаним станом організації та сфери діяльності в цілому. Істотна невідповідність між фактичним і
бажаним станом може мотивувати до активних дій;
2) переконайтеся, що наявна сильна підтримка з боку вищого керівництва.
Використовуйте аналіз зацікавлених сторін для того, щоб виявити та заручитися підтримкою ключових людей в установі;
3) створіть потребу у змінах. Створіть незаперечне повідомлення щодо
причини необхідності впровадження змін. Використовуйте своє бачення
та стратегію як підтримуючі докази. Поясніть бачення з точки зору необхідних змін. Зробіть наголос на «чому?»;
4) озвучте можливий позитив від реалізованих змін. Працівники організації,
громадськість незмінно чекають певних результатів по закінченні змін.
Очікування спонукають людину до дії. Коли вони орієнтовані на успіх, вони
незмінно будуть відчувати більше відповідальності і вкладати більше сил у
впровадження змін;
5) зрозумійте та управляйте сумнівами та тривогами. Залишайтеся відкритими до хвилювань працівників та вирішуйте їх з точки зору необхідності
змін;
6) підвищіть стандарти, як затверджені офіційно, так і обумовлені в ході
роботи;
7) всебічно розширте мережу зворотного зв’язку з користувачами послуг та
залучайте до неї по можливості кожного працівника;
8) заохочуйте в колективі відверті дискусії про проблеми, громадські обговорення та консультації.
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2. Формування команди, що скеровуватиме реалізацію змін
Формування команди є другим важливим етапом впровадження змін. Це є
одним з найважливіших обов’язків лідера. Вселивши відчуття необхідності негайних
змін, найбільш успішні реформатори збирають групу керівників із співробітників,
яким можна довіряти, у яких є відповідні знання, навички та лідерські якості, доступ
до потрібної інформації та зв’язки, репутація та формальні повноваження, необхідні
для впровадження змін у життя. Також вони повинні уміти працювати в команді, мати
загальне бачення поставлених цілей і не ставити свої інтереси над усе – часто саме
конфлікт інтересів ускладнює процес перетворень, реформ.
Менш успішні реформатори покладаються на одну людину, часто тільки на
себе, а також на слабкі групи та комітети або на складні владні структури, які не мають
можливостей, повноважень або сил для виконання завдання. А це, в свою чергу,
призводить до провалу реформ. Жодна людина, навіть якщо вона є керівником організації, не може одноосібно впроваджувати перетворення, реформи. Для команди керівників, що не володіє достатньою владою, виконання такої програми ще важче.
На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) сформуйте потужну команду, наділену повноваженнями, необхідними
для управління змінами: знайдіть лідерів у вашій організації для створення
багатофункціональної команди, яка буде діяти в якості лідерів змін;
2) добираючи членів команди беріть до уваги компетенції лідерства. Важливі
навички членів команди, що впроваджує зміни, включають:
– навички ефективної комунікації, терпимість (для підтримки діалогу,
обміну інформацією та ідеями та пошуку припущень, що можуть блокувати креативність);
– розвинені аналітичні навички, спроможність застосовувати системний
підхід (здатність дивитися ширше, генерувати, розвивати і оцінювати
ідеї та спільно знаходити найкращі рішення);
– спроможність до розв’язання проблем (дотримуватися процесу для
примноження креативності та стратегічного мислення);
3) при формуванні команди беріть до уваги не тільки формальних, а й неформальних лідерів організації, здатних проводити реформи. Це так звані
провідники змін, причому роль неформальних лідерів часто виявляється
набагато важливіше ролі керівників структурних підрозділів, так як успіх
реформ може багато в чому залежати від позиції саме неформальних
лідерів;
4) забезпечте атмосферу довіри як усередині команди, так і в колективі організації в цілому;
5) забезпечте злагоджену роботу команди, заохочуйте командну роботу.
Будучи злагодженим, цілісним організмом, коаліція здатна здійснити
складні масштабні перетворення.
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3. Розроблення бачення змін та стратегії – основа для
впровадження змін
Бачення перспектив – одна з ключових якостей талановитого керівника.
Для донесення свого бачення до колег керівнику краще відмовитися від авторитарного стилю управління, інакше йому не вдасться подолати непорозуміння і опір з
боку працівників, громадськості. Авторитаризм поганий тим, що він вбиває дорогоцінний час керівника, не приносячи бажаних результатів. Набагато ефективніше інша
тактика – роз’яснити працівникам, громадськості, до чого прагне організація. Тоді
вони будуть самостійно оперативно рухатися в заданому напрямі.
Усвідомлюючи труднощі процесу змін, деякі керівники намагаються маніпулювати подіями «із-за лаштунків» і навмисно уникають будь-якого публічного обговорення планів на майбутнє. Однак, не бачачи загальної мети, заради якої і приймаються рішення, працівники організації, громадськість не зможуть самостійно вирішити навіть найнезначніші питання без тривалих дискусій і погоджень. Концепція
майбутнього повинна бути простою і доступною. Завжди, коли керівник не в змозі
за п’ять хвилин описати ту перспективу, що визначає і куди направляє конкретні
програми реформ, – він має розуміти, що на нього чекають великі неприємності.
У кращому випадку створюється реальне, ясне, просте і надихаюче бачення
і розробляється правильна стратегія. У менш вдалих прикладах реформ або є лише
детальні плани і бюджети, які при всій своїй важливості недостатні, або бачення не
зовсім адекватне тому, що відбувається в світі, сфері діяльності та організації, або
думка інших працівників, громадськості повністю ігнорується керівником. Найчастіше
зміни провалюються, коли стратегії виявляються занадто повільними і обережними
для сучасного прискореного світу.
Формування та комунікація бачення щодо змін – надзвичайно важливі фактори
ефективного впровадження змін. Необхідно знати мету змін – кінцевий бажаний
стан. Лідери формують бачення для того, щоб скеровувати зміни. Важливо, аби у
всіх було однакове розуміння бачення.
Слід сфокусувати увагу та намагатися змінити лише те, що заважає досягненню бачення. Потрібно розуміти культуру: цінності, організаційні історії, символи,
«героїв» (тих, хто користується повагою та є прикладом для інших), поширені практики (традиції, ритуали). Зберігати треба те, що «спрацьовує», а змінювати лише ті
елементи, які заважають досягненню цілей.
Для розробки бачення та стратегії змін доцільно виконати такі кроки:
1) визначте проблемні ситуації в організації, сфері діяльності – чи є вони
локальними або загальносистемними, оскільки це обумовлює вимоги до
механізму управління змінами і формування його стратегії;
2) на основі отриманих результатів сформуйте бачення, цілі та напрями
розвитку організації, сфери діяльності, загальну стратегію змін;
3) сформуйте узгоджену систему напрямів змін, що передбачаються. Одним
з найбільш ефективних підходів для цього є методики системного аналізу;
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4) проаналізуйте потенціал організаційних/системних змін (потенціалу).
Верифікація стратегій припускає аналіз і оцінку відповідності передбачуваних змін можливостям організації/системи. Тут можуть бути використані
найрізноманітніші методи, починаючи від SWOT-аналізу і закінчуючи чисельними методами. Можливим підходом є оцінка потенціалу через структуру
результатів. Як адекватний метод може бути використаний так званий метод
«нормативної системи показників»;
5) проведіть попередній аналіз чинників опору змінам. Одним з корисних підходів
тут може бути так звана «модель силових полів». Згідно цією моделлю визначаються протилежні чинники – рушійні і стримуючі сили передбачуваних змін,
а також оцінюється їх відносна величина. Після цього модель можна використовувати для того, щоб оцінити рішення. При використанні цієї моделі
може виявитися корисним визначення явних і прихованих сил опорів. Явними
силами є ті чинники, які можна відкрито оцінювати. Приховані сили – це ті
чинники, які можуть впливати на результат, але зазвичай не обговорюються
(наприклад, особисті якості керівництва);
6) на основі отриманих результатів сформуйте «портфель» і план організаційних/системних змін. Це може бути зроблено за допомогою формальних
методів.
Бачення (vision) – це уявний напрям від відомого до невідомого, створення
майбутнього шляхом монтажу відомих фактів, надій, мріянь, небезпек і можливостей. Бачення описує широкі, активні стратегічні наміри. Це образ, який організація
повинна поставити вище за свої цілі до того, як приступити до їх досягнення. Воно
описує бажаний майбутній результат, не вказуючи конкретно, як він буде досягнутий.
У баченні інколи описується контекст (умови), в яких хотіла би працювати
організація у довгостроковій перспективі.
З поняттям бачення тісно пов’язані такі поняття як місія і мандат, вони є
рамковими для формування бачення.
Місія є своєрідною «причиною» існування організації. Це формальна, стисла,
письмова теза, яка фіксує мету діяльності організації. Місія має скеровувати діяльність усієї організації, артикулювати її загальну мету, окреслювати напрям діяльності
та бути орієнтиром для прийняття рішень.
Місія – це сукупність загальних установок і принципів, які визначають призначення і роль організації в суспільстві, взаємини з іншими соціально-економічними
суб’єктами.
Мандат – термін, який частіше використовують у системі державного управління, що також фіксує причину існування організації та використовується для закріплення у нормативно-правових актах з метою досягнення необхідних результатів.
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4. Комунікація у процесі реалізації змін
Комунікація відкриває можливості «впливати», формувати команду, залучати
прихильників, оцінювати успішність ідей та результатів змін тощо. Необхідно не
лише повідомити про ситуацію, яка потребує змін, переконати у необхідності невідворотності дій, – важливе значення має саме комунікація бачення та стратегії його
досягнення. Необхідно переконатися, що якомога більше людей розуміють та поділяють бачення та стратегію.
Комунікація щодо змін має давати відповіді на такі запитання: Чому потрібні
зміни? Чому зараз? Що варто зберігати (що спрацьовує)? Що змінювати? Коли зміни
мають відбутися, завершитися?
Щирість та небайдужість допомагає запобігати розповсюдженню чуток.
Водночас, якщо вони виникли, треба докладати зусилля для їх розсіювання. У кожній
організації може бути песиміст, невпевнена, недовірлива людина, яка не хоче змін
та й ще підбурює неспокій, розповсюджуючи свої негативні побоювання та чутки.
Керівники мають бути готовими працювати з нею у своїх організаціях. Треба розв’язувати проблеми одразу, а не зволікати, повідомляти про зміни все, що відомо, одразу
(при цьому завжди є ризик, що деякі деталі можуть змінитися і це – нормально, про
це слід попереджати працівників). Не варто притримувати інформацію, поки не
будете впевнені у ній на всі 100%, оскільки тоді говорити про неї може бути пізно.
Утримання інформації – це шлях до зростання недовіри, зайвого хвилювання, чуток
та, зрештою, провалу змін.
Щирість та емоційність комунікації показує, що Вам, як лідеру, небайдужі люди,
небайдужі зміни, і що Ви вірите в те, що говорите. Таким чином, це сприяє залученню
прихильників, залученню персоналу та зацікавлених сторін до впровадження змін.
На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) підтримуйте постійну комунікацію. Лідери мають бути на видноті (за
можливості, щоденно), спілкуватися з людьми на роботі, бути доступними;
2) чітко повідомляйте бачення, місію та цілі зусиль щодо змін (чому вони
потрібні, яких бажаних результатів-наслідків прагнемо). Повідомляти
причину змін, так, аби люди зрозуміли контекст, цілі та потреби – «побудова пам’ятних концептуальних рамок»;
3) слухайте, дійте вдумливо, уникайте вибачень, захисних позицій, занадто
швидких відповідей. Справжня комунікація це двостороннє спілкування, а
не просто презентація (не монолог);
4) комунікуйте проактивною. Якщо вже є чутки, це означає, що організація
занадто довго чекала на те, щоб розпочати комунікацію;
5) створіть умови для розвитку як формальних, так і неформальних мереж,
для обміну ідеями щодо змін та управління змінами;
6) публічно переглядайте показники, за якими Ви відслідковуєте прогрес в
управлінні змінами та зусилля щодо змін;
7) публічно визнавайте та винагороджуйте позитивні підходи та досягнення
під час змін. «Святкуйте» усі маленькі перемоги публічно.
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5. Залучення, маленькі перемоги, поступ та закріплення перемог
За Дж. Коттером, заохочення широкої діяльності є важливим п’ятим етапом
процесу впровадження змін. Це передбачає залучення усіх зацікавлених сторін
до втілення бачення в життя, заохочення інших діяти і, в тому числі, йти на ризик.
Важливо підтримувати нові (нетрадиційні) ідеї, заходи та дії. На цьому етапі треба
бути уважним і слід по максимуму ліквідувати бар’єри для тих, хто хотів би підтримати зміни, змінити системи або структури, які підривають бачення.
Як правило, суттєві зміни потребують як часу, так і ресурсів, у тому числі
людських. Тому необхідно визначити заздалегідь ключові етапи змін, досягнення
яких варто відзначати. Кожний суттєвий крок заслуговує відзначення як перемоги.
Такі наочні, не амбіційні успіхи заохочують інших брати участь у процесі змін, а також
є визнанням внеску тих, хто просуває зміни.
Агенти змін не можуть заспокоюватися і зупинятися на півдорозі, навпаки,
слід діяти ще наполегливіше та швидше після перших успіхів.
Лідери мають усвідомлювати потребу управління змінами, ведення змін, розуміти те, як зміни сприймаються та переживаються, які можуть бути причини опору
змінам та враховувати основі етапи процесу ведення змін. Ключовою є спроможність
до розробки та комунікації бачення, формування команди, що скеровує зміни, а також
необхідних партнерств, мереж тощо, здатність надихати та залучати працівників, усіх
зацікавлених сторін до впровадження змін та їх усталення в організаційній культурі.
На цих етапах слід виконати такі кроки:
1) святкуйте перемоги на шляху до бачення для підтримки прозорості
процесу, «бойового духу» та заохочення подальшого руху. Важливо
визнавати внесок усіх «героїв» – і тих, хто у всіх на очах, і тих, хто робить
це ніби непомітно для широкого загалу;
2) дійте неухильно, будьте наполегливими, ініціюйте зміни одна за одною
до тих пір, поки бачення не стане реальністю. Знову і знову треба посилювати рух, підтримувати його новими проєктами, темами та агентами
змін. Необхідно залучати все більше прихильників, надихати їх; набирати,
просувати, розвивати працівників, котрі спроможні реалізувати бачення;
3) закріпіть досягнуті зміни на рівні організаційної культури. У новій культурі досягнуте бачення має стати новим усталеним способом діяльності.
Засвоєння або інституціоналізація змін передбачає забезпечення постійного використання змін, їх включення у щоденну діяльність організації;
4) визначте чинники, які підтримують зміни, та позбудьтесь усіх систем,
структур, політик, підходів, які не відповідають новому баченню. Слід
підтримувати нові способи поведінки та переконатися, що вони успішні,
до тих пір, поки вони не будуть достатньо сильними, щоб замінити старі
традиції. Доцільно продумати способи підтримки сталості змін: гарантувати лідерську підтримку, створити систему винагород, запровадити
систему зворотнього зв’язку, адаптувати організаційну структуру відповідно до змін, тримати всіх поінформованими, продовжувати навчання;
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5) замкніть цикл – поінформуйте людей, які переживають зміни, про те, що вони
досягнули очікуваного стану, реалізували бачення. Це потрібно для формування почуття впевненості, успіху, стабільності, аби люди не відчували себе
загубленими у постійному перехідному етапі. Інакше марно розраховувати на
їх залучення та підтримку інших змін. За відсутності нового «замороженого»
стану працівники потрапляють у «перехідну пастку», в якій вони не впевнені
у методах роботи, і тому ніщо не робиться на повну потужність. У такому
стані процес змін сприйматиметься як впровадження змін заради самих змін,
людям дуже складно братися за наступну ініціативу;
6) відзначте реалізацію змін та досягнення на цьому шляху. Не треба уникати
слів: «Відмінно! Хороша робота! Ми досягли успіху!» Це допомагає людям
зрозуміти завершення змін, є мотивуючим фактором, визнанням внеску
працівників, «вдячністю» за витримку та зусилля протягом нелегкого періоду,
а також дозволяє повірити в можливість успіху наступних змін.
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РОЗДІЛ 10.
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОЛІТИКИ
10.1. Моніторинг та контроль
Будь-яка система зацікавлена в одержанні достовірної інформації щодо
процесів, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Для цього
формується система моніторингу. Її завдання полягає в контролі за процесами реалізації державної політики, впровадженні реформ та виявленні сприятливих можливостей, а також відхилень у цих процесах для своєчасного розроблення та реалізації
відповідних заходів.
У результаті аналізу виявляються тип і форма відхилень у роботі, що пов’язана із реалізацією державної політики, впровадженням реформ, відповідність тих
чи інших процесів першопочатковим задумам, прогнозам, бажаним результатам, а
також їх зміст і вплив на досягнення поставлених цілей.
Моніторинг – поточний процес, за допомогою якого заінтересовані сторони
отримують регулярний відгук про прогрес, досягнутий щодо їхніх цілей та завдань, а
також щодо використання виділених фондів.
Моніторинг також включає в себе стратегії відстеження та дії, що приймаються заінтересованими сторонами, та з’ясування того, які нові стратегії та дії необхідно вжити для забезпечення прогресу у напрямі до найважливіших результатів.
Моніторинг допомагає організаціям відстежувати досягнення шляхом регулярного збору інформації для сприяння своєчасному прийняттю рішень, забезпеченню
підзвітності та створення основи для оцінки і навчання. Залучення заінтересованих
сторін та діалог необхідні для більш поглибленого навчання. Для звітності потрібна
незалежна стороння оцінка.
Моніторинг безперервно та систематично надає доказові факти щодо діяльності в рамках заходів та наслідків у довгостроковій перспективі. Система моніторингу є необхідною та невід’ємною частиною кращого регулювання (Better
Regulation), а також допомагає:
• визначити, чи застосовується захід політики, реформи на місцях так, як це
очікувалось, наскільки програма, завдання, захід досягає цільової аудиторії на
яку вони орієнтовані;
• визначити, чи відповідають вони попередньо ухваленим рішенням, чи
правильно використовуються фінансові кошти та інші ресурси;
• вирішити будь-які проблеми реалізації нормативно-правового втручання;
• визначити, чи потрібні подальші дії для того, щоб забезпечити досягнення
поставлених цілей, виконання завдань.
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Якісний моніторинг надає фактичні дані для підвищення якості майбутнього
оцінювання доцільності та оцінки впливу. Він надає дані часового ряду (в хронологічному порядку), які за звичайних умов будуть більш надійними у поясненні поведінки,
ніж заходи зі збору одноразових даних.
Система моніторингу в державних органах не може існувати без визначення
її цілі, об’єкту, періодичності, суб’єкту, етапів і методів. Для того, щоб моніторинг був
ефективним, необхідне його включення в існуючу систему управління, щоб рекомендації та рішення, які приймаються у процесі моніторингу, доходили до керівників
і, більше того, щоб вони мали можливість і були готові приймати рішення з питань
стратегії організації, політики, змісту заходів тощо.
Моніторинг звичайно ініціюється органом влади, що забезпечує фінансову
підтримку програми або наглядових органів, відповідальних за визначення стандартів програми. Ці органи цікавляться тим, що відбувається в рамках програми
(курсу дій), виходячи з міркувань підзвітності.
Під час моніторингу необхідно розглянути цілі заходу і дані, що мають бути
зібрані для відстеження його прогресу та ефективності. Це пов’язано з розумінням
як логіки заходу, так і того, яким чином будуть використовуватися зібрані дані.
Необхідно розглядати періодичність та спосіб збору, різні джерела даних, враховуючи наявні аспекти і вартість для різних заінтересованих сторін. Це веде до
серії ключових питань: «Які дані потрібно зібрати?», «Коли та яким чином потрібно
збирати дані?» та «Хто буде збирати дані і від кого?».
Урахування цих потреб на початковому етапі оцінки впливу (або
етапі розробки політики, програми) надасть ряд переваг:
• можна визначити оптимальні вимоги щодо даних у більш легкий та швидкий
спосіб, що підвищує шанси, що вони будуть доступні протягом всього циклу
реалізації політики, програми;
• у заходах можуть бути передбачені вимоги таким чином, щоб дані надавалися регулярно, забезпечуючи можливість чітко оцінювати витрати/впливи
для виконавців та аналітиків;
• можна зібрати базові та контрфактичні дані.
Однак, остаточні механізми можуть бути визначені тільки після того, як стане
зрозумілим та чітким зміст заходу.
В Україні базовий Закон «Про державні цільові програми» від 18 березня
2004 року № 1621-IV передбачає контроль за виконанням програм, завданнями якого, крім вчасного вжиття заходів та цільового використання
коштів, є досягнення цільових показників. Однак на практиці під час контролю
основну увагу приділяють саме вжиттю заходів та цільовому витрачанню бюджетних
ресурсів.
Загальна методологія розроблення та впровадження моніторингу
досягнення цільових показників офіційно не визначена.
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Відповідно до пункту 40 Порядку розроблення та виконання державних
цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня
2007 року № 106, у процесі виконання програми державний замовник:
• проводить моніторинг виконання завдань і заходів програми;
• подає в установленому порядку фінансову звітність;
• подає у разі потреби щороку до кінця березня Мінфіну та Мінекономіки пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний
період;
• організовує розміщення на своєму вебсайті інформації про хід виконання
програми.
Розрізняють декілька підходів до моніторингу політики:
1) відстеження суспільних систем;
2) суспільний експеримент;
3) соціальний аудит;
4) синтез досліджень та практики.
Вони відрізняються за типом контролю та типом необхідної інформації.
Розрізняючи підходи за типом контролю, слід звернути увагу, що лише
суспільний експеримент вимагає прямого контролю над вкладеними ресурсами та
процесами політики. Всі решта «контролюють» ресурси та процеси пост-фактум по
тому, наскільки результати і наслідки політики пов’язані з політичними діями порівняно з факторами, що прямо не пов’язані з цією політикою. Щодо типів необхідної
інформації, то одні підходи потребують принципово нової інформації, інші – і нової,
і вже наявної чи лише наявної.
Спільними рисами всіх підходів є:
– відстеження результатів і наслідків, пов’язаних з даною політикою;
– орієнтація на цілі і завдання політики;
– взаємна класифікація результатів і впливів за допомогою інших змінних,
включаючи параметри, використовувані для моніторингу вкладених
ресурсів і процесів політики;
– використання суб’єктивних і об’єктивних вимірювань дій і наслідків
політики.
1. Відстеження суспільних систем
Цей підхід призначений для відстеження змін в об’єктивних і суб’єктивних
суспільних умовах з плином часу. Головним елементом цього підходу є використання
суспільних індикаторів – статистики, що вимірює суспільні умови та їх зміну з часом
для різних сегментів населення. Під суспільними умовами розуміється як зовнішній
(суспільний і фізичний), так і внутрішній (суб’єктивний і сприймаючий) контекст
людського існування в даному суспільстві (див. додаток 1).
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Необхідно слідкувати за тим, щоб зміни суспільного індикатора були справді
пов’язані з діями політики. Наприклад, підвищення задоволення пенсіонерів життям
може бути пов’язане не лише зі збільшенням розміру пенсій (пенсійна політика), але й
з поліпшенням системи пільг (пільгова соціальна політика) або зі збільшенням присадибних ділянок із меншенням земельного податку (земельна чи податкова політика).
Вибір тих чи інших індикаторів може бути обмеженим і відображати політичні вподобання аналітика. Крім того, далеко не завжди вони будуть корисними для
вироблення практичних заходів. Тобто, хоча суспільні індикатори добре підходять
для структурування проблеми, вони дають мало користі при розробці альтернатив
політики.
Більшість суспільних індикаторів базуються на наявних даних про об’єктивні
суспільні умови. Хоча легше покладатись на існуючі об’єктивні дані, часто дуже
важливо відстежувати і суб’єктивні умови (приклад з пенсійною політикою у порівнянні з політикою пільг чи земельною/податковою).
Суспільні індикатори дають мало інформації про те, яким чином вкладені
ресурси політики перетворюються у наслідки політики.
2. Соціальний експеримент
Дуже важко за допомогою лише суспільних індикаторів визначити, що ж саме в
політиці спрацювало найкраще і чому. Цей шлях відноситься до випадкових інновацій,
коли здійснюється ряд політик, чий вплив не є ні стандартизованим, ні систематично
відстежуваним. На противагу, соціальний експеримент – це процес систематично
маніпульованих політичних дій, здійснюваних таким чином, щоб отримувати більшменш точні відповіді на те, якими є джерела змін у наслідках політики. Це пошук розв’язань суспільних проблем шляхом навмисного збільшення відмінностей між видами
політичних заходів для малої й ретельно відібраної групи програм та оцінювання їх
наслідків, перш ніж робити широкомасштабні інвестування у невипробувані програми.
Соціальний експеримент схожий на будь-який лабораторний експеримент з
природничих наук і має схожі характеристики:
• прямий контроль за умовами (заходами) експерименту – аналітик ретельно
відстежує і керує процесами в експериментальному середовищі, намагаючись
забезпечити максимальний прояв впливу тих чи інших заходів;
• порівняння з контрольними групами – передбачається наявність експериментальної та контрольної груп і порівняння наслідків політики між ними;
• вибірка вимірювань – щоб виключити випадкові відхилення від закономірності, аналітик періодично робить вибірку вимірювань у контрольній та експериментальній групах.
3. Суспільний аудит
Нехтування чи надмірне спрощення процесів політики, що допускають перші
два методи, частково долається при застосуванні суспільного аудиту. При цьому
підході відстежується взаємозв’язок між вхідними умовами, процесами, наслідками
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та впливами політики. Цей метод допомагає виявити, зокрема, чи наслідки політики
пов’язані з неадекватним здійсненням заходів політики, чи з якимись іншими факторами, не врахованими раніше або тими, що виникли під час здійснення політики.
При цьому відстежується відхилення ресурсів та трансформація ресурсів. У
першому випадку можлива втрата частини ресурсів на їх шляху до цільової групи
чи бенефіціантів через діяльність, наприклад, адміністративної системи. У другому
випадку розміри ресурсів можуть бути однаковими, але їх значення для цільових
груп і для персоналу програми/політики може бути різним. Тому для даного підходу
важливо застосовувати і кількісні, і якісні методи контролю.
4. Синтез досліджень і практики
Цей метод полягає у систематичному збиранні, порівнюванні та оцінюванні
результатів здійснених заходів по впровадженню публічної політики. Він передбачає наявність двох джерел інформації: вивчення формулювання та здійснення
конкретної політики, а також дослідницькі звіти про взаємозв’язки між діями та
наслідками політики.
В аналізі політики використовують такі основні методи моніторингу:
• графічне ілюстрування – подання змін певних індикаторів чи інших змінних
факторів політики в залежності від часу у графічному вигляді (графіки, гістограми, частотний розподіл, крива Лоренца, коефіцієнт Джині);
• розривний часовий аналіз – потужний метод відстежування певних параметрів/показників у часі до, під час і після здійснення політичних заходів,
який може наочно показати, чи дала політика бажані результати. Особливо
придатний для суспільного експериментування;
• аналіз контрольних порівнянь – може використовуватись як доповнення
до попереднього методу і передбачає наявність контрольних груп, з якими
проводиться порівняння наслідків політики для цільової групи / бенефіціантів.
Показники (індикатори) є основою будь-якого моніторингу.
Це засоби, за допомогою яких здійснюється моніторинг і визначається рівень
прогресу щодо виконання окремих завдань програми, досягнення очікуваних результатів (коротко- та середньострокових) тощо.
Об’єктивно вимірювані показники (ОВП) – опис цілей за допомогою
вимірюваних понять, цим самим створюється підґрунтя для оцінювання результатів
виконаної діяльності.
Таким чином, буде очевидним, що певну умову/результат виконано/досягнуто
або не досягнуто.
Визначення показників передбачає:
• визначення якості;
• визначення цільової групи;
• визначення місця;
• визначення кількості;
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• визначення часу;
• SMART (автономну аналітико-звітну процедуру).
•
•
•
•
•

Показники SMART:
Specific – конкретний;
Measurable – вимірюваний;
Available – доступний;
Realistic – реалістичний;
Time-bound – обмежений у часі.

Показники описують результати програми в операційно вимірюваних величинах, як-от кількість, якість, тип бенефіціарів, час, місце тощо.
Для потреб моніторингу застосовують різні типи показників
(індикаторів).
1. Прямі та непрямі індикатори. Прямими є індикатори, що застосовуються
тоді, коли зміни в об’єкті спостереження може помітити безпосередньо
суб’єкт. Зазвичай це стосується короткотермінових результатів. Прямий індикатор точніший, повніший та більш готовий для безпосереднього застосування, ніж непрямий.
Непрямі індикатори використовуються замість прямих як доповнення до них
у випадках, або коли досягнення (чи недосягнення) результатів (тобто змін в
об’єкті спостереження):
• може бути зафіксованим і виміряним не безпосередньо, а лише опосередковано (наприклад якість життя, організаційний розвиток тощо);
• може бути безпосередньо виміряним, але вартість такого вимірювання буде
невиправдано високою;
• може бути виміряним лише протягом тривалого часу після завершення
заходу/програми.
2. Кількісні та якісні індикатори.
Кількісні (статистичні) індикатори – показники, що мають кількісний вираз і
позначаються такими поняттями, як число, частота, відсоток, частка тощо.
Кількісними індикаторами можна описати, наприклад: частоту зустрічей та
чисельність учасників, коефіцієнт зростання економіки, показники клімату,
врожайність, рівень цін тощо.
Якісні індикатори (судження, оцінка, сприйняття та відношення) – показники, що не мають кількісного виразу й можуть позначатися такими поняттями як наявність, відповідність, якість, ступінь, рівень, задоволеність, обізнаність тощо. Залежно від потреб програми з допомогою якісних індикаторів
можна описати, наприклад, ставлення до того чи іншого факту стейкхолдерів
і споживачів, рівень їх задоволення, здатність до прийняття рішення та самооцінки, зміна поведінки тощо.

169

На практиці бажано витримувати баланс між кількісними та якісними індикаторами. Важливо, щоб стейкхолдери програми спільно визначили індикатори
ще на етапі планування.
3. Індикатори процесу та результатів реалізації програми. За допомогою
індикаторів результатів реалізації програми можуть визначатися такі складові,
як упроваджені технології, тренінгові матеріали, які віддруковано та розповсюджено, або зростання доходів домоволодінь тощо.
Індикатори ж процесу реалізації програми, як правило, завжди якісні й покликані визначити, яким чином технології були розроблені та впроваджені, як
збільшуються доходи і хто в цьому брав участь.
Деякі із цих індикаторів можуть бути суб’єктивними, і тому кінцевим користувачам чи учасникам заходу (проєкту) може бути запропоновано підтвердити
чи спростувати факт існування того чи іншого результату. Джерело інформації у таких випадках теж суб’єктивне.
4. Проміжні та підсумкові індикатори. Міжсекторні індикатори. Проміжні
індикатори встановлюються для визначення результату в певні періоди чи на
певних етапах реалізації програми. Тому вони фактично слугують контрольними відмітками для досягнення очікуваних кінцевих результатів.
Індикатори кінцевих результатів програми є за своєю суттю підсумковими.
Індикатори, що відображають специфіку певної галузі чи сектору (наприклад індикатори розвитку сільського господарства), та суто технічні індикатори мають бути збалансованими шляхом доповнення їх іншими, які мають
міжсекторний характер і покликані відображати, наприклад, питання соціального розвитку, ґендерної рівності, екологічної безпеки, розвитку громадянського суспільства тощо.
У процесі відбору індикаторів застосовують низку критеріїв:
• Відповідність: чи дає змогу індикатор виміряти прогрес щодо виконання
окремих етапів і досягнення результатів програми?
• Чутливість: якщо відбуватимуться зміни, чи буде індикатор чутливим до
них?
• Простота і доступність: чи буде інформація доступною для збирання
та чи легко її буде збирати?
• Надійність: чи будуть дані, необхідні для індикаторів, надійними та сумірними протягом тривалого часу?
• Простота: чи складно буде обчислити величину індикатора?
• Практичність: чи буде отримана інформація використана для прийняття
рішення та вивчення досвіду?
• Об’єктивність: чи зможуть всі, хто ознайомлюється з даними, дійти
спільного висновку?
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• Дешевизна: чи будуть витрати на отримання інформації зіставними з користю
від моніторингу?
• Представництво: чи даватиме змогу індикатор оцінити представництво
вікових груп, статі, бенефіціарів тощо?
• Невизначеність щодо цілей політики. Зважаючи на те, що цілі політики розмиті, нечіткі і це, звичайно, утруднює визначення рівня їх реалізації,
потрібна підтримка коаліції більшості: з різними цінностями, інтересами тощо.
• Труднощі встановлення причинності. Зважаючи на те, що оцінювання
вимагає детермінізації соціальних змін, виникають труднощі з установленням
їх причинно-наслідкових зв’язків.
• Розпорошеність впливів політики. Оскільки політика справляє вплив, крім
груп, на які вона спрямована, й на інші групи та індивідів, його слід обов’язково враховувати, оскільки він може бути як символічним і матеріальним, так і
в консенсусному поєднанні.
• Труднощі з отриманням даних. Це досить серйозна перешкода в практиці
проведення оцінювання. Аналітики-експерти з власного досвіду знають про
брак точних і адекватних даних та неупередженої інформації для виявлення
реального впливу чи наслідків політики.
• Офіційний опір. Оприлюднення даних та інформації щодо результативності
й ефективності політики викликає офіційний опір висвітленню негативних
наслідків діяльності адміністративних органів чи окремих осіб. Він виявляється в применшенні значення оцінювання, відмові в доступі до інформації,
ЗМІ, попередженнях, структурних тисках чи особистих впливах. При цьому
слід мати на увазі організаційну інерцію – опір будь-яким змінам з боку організації як структури.
• Обмеження в часі. Неодноразово наголошувалося, що і часові обмеження є
серйозною перешкодою у проведенні оцінювання, оскільки політики очікують
швидких суспільних змін, на відміну від структурних, а управлінці намагаються
обмежити цю швидкість. Часовий чинник – це суттєвий елемент оцінювання,
адже він дає змогу враховувати довготривалі ефекти політики.
• Ігнорування наслідків оцінювання. «Невідповідні» результати оцінювання
можуть критикуватися, ігноруватися або визнаватися за помилкові. Аргументами невизнання оцінювання є:
– недосконала структура програми;
– використання неадекватних даних;
– помилковість висновків.
План моніторингу – це детальне визначення очікуваних результатів, для
досягнення яких запроваджується моніторинг, індикаторів кожного з очікуваних
результатів, джерел, методів і частоти збирання інформації та її аналізу, а також
відповідальних за збирання інформації та основних її користувачів.
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Етапи проведення моніторингу:
планування – визначення потреб в інформації (індикатори вжиття заходів,
досягнення цілей тощо) того, хто її потребує; того, як часто слід збирати
інформацію; джерел і способів отримання інформації; відповідального за
збирання інформації; витрат, пов’язаних із запровадженням моніторингу та
збиранням інформації;
2) підготовка – розроблення й апробація документів для збирання та фіксації
даних. Підготовки персоналу, відповідального за операції з моніторингу.
Ознайомлення персоналу програми із системою моніторингу;
3) збирання даних – постійне збирання визначених даних. Контроль за діяльністю системи моніторингу;
4) аналіз та порівняння даних – порівняння зібраних даних з визначеними
плановими значеннями індикатора, встановлення відмінностей. Визначення
інших проблем. Пошук причин відхилень та знаходження варіантів розв’язання проблем;
5) звітування – документування зібраних даних і результатів аналізу.
Забезпечення інформацією щодо результатів моніторингу керівництва тих,
хто впроваджує програму, бенефіціарів та інших заінтересованих осіб;
6) використання результатів – використання результатів моніторингу для
вдосконалення управління та реалізації програми, завдань та заходів.
1)

1)

Дії керівника щодо проведення моніторингу:
визначте, які дані потрібно зібрати. Проведіть ретельний аналіз цілей
заходу та встановлених вимог щодо звітності:
а) різні звіти містять різні види даних, що служать різним цілям, зокрема
залежно від моменту, коли вони були прописані у циклі політики:
• необхідно чітко зрозуміти, які дані потрібно зібрати, а які дані та шляхи їх
збору вже існують;
• надавачі даних будуть варіюватися залежно від заходу та показника. Іноді
потрібні дані від окремих заінтересованих сторін (наприклад, підприємств чи громадян), іноді вони можуть надходити від колективного органу
(наприклад, організації підприємств чи споживачів, на місцевому/регіональному/національному рівні);
• слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути надмірного навантаження на заінтересовані сторони з точки зору вимог у рамках моніторингу;

2) визначте, коли та яким чином потрібно збирати дані. Коли стає зрозумілим, що є потреба у даних, необхідно уважно розглянути питання стосовно
часу та процесу їх збирання:
а) для створення належної системи моніторингу необхідно встановити
чіткий зв’язок між цілями та показниками, пам’ятаючи про необхідність
вчасно зібрати необхідні нові дані для виконання вимог щодо звітності:
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• важливо знати, які дані вже збираються і коли, щоб уникнути запитів на ті
самі дані декілька разів або створення нового адміністративного навантаження, вимагаючи додаткові дані у той час, як існуючі дані охоплюють в
основному ту ж саму сферу Адміністративне навантаження має зберігатися по відношенню до тих даних, які є абсолютно необхідними;
• розумне використання технологій може зменшити витрати – збирання
даних у електронному вигляді від самого початку дешевше, ніж періодичні
інтерв’ю або опитування. У довгостроковій перспективі регулярні системи
моніторингу можуть бути більш ефективними, ніж одноразові заходи, а
також надавати інформацію щодо існуючих тенденцій;
• для кожної ініціативи слід перевіряти існуючі інструменти, системи, підходи,
стандарти тощо, щоб визначити те, що можна використати повторно – з
метою уникнути необхідності винаходити велосипед або створювати
нові системи для кожної сфери політики. Всі ці системи та рішення мають
бути «відкритими» наскільки це можливо, тобто сприяти використанню
відкритих стандартів та відкритих даних;
• строки збору даних слід розглядати з урахуванням прогресу виконання
вимог щодо реалізації та звітування в рамках завдання чи заходу. Бажаний
результат заходу політики може не досягатися протягом багатьох років,
і це має відображатися в механізмах моніторингу. Якщо фіксування
остаточного результату політики займає надто багато часу, або якщо
результат є неможливим, може бути необхідним проведення моніторингу
проміжних або допоміжних результатів. Знову ж таки, їх потрібно визначити на початку розробки політики;
• ретельне планування майбутнього збору даних також має важливе
значення для забезпечення можливості визначити та повністю вирішити
можливі питання етики і права на особисте життя, а також для забезпечення прозорості витрат щодо надання даних і планування механізмів із
забезпечення якості, зберігання та передачі даних.
б) належна система моніторингу пов’язує цілі з відповідними показниками.
Кожен показник має бути чітко визначений. Навіть невеликі відмінності
у визначенні можуть мати важливі наслідки як з точки зору точності/
надійності, так і з точки зору витрат, пов’язаних зі збором даних. Чітке
визначення, у тому числі одиниці вимірювання, є особливо важливим.
Зведення даних може стати проблематичним, якщо визначення не
надається, або якщо показники не розраховуються послідовно:
• показники виконання завдань стосуються конкретних результатів завдання
чи заходу;
• показники ефективності/результативності відповідають негайним
наслідкам заходу з особливою увагою до прямих адресатів;
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• показники впливу пов’язані з передбачуваним результатом у рамках
завдання чи заходу з точки зору впливу у більш широких економічних/соціальних аспектах, крім тих, на які захід впливає безпосередньо;
в) регулярність вимірювань має наслідки для загальних витрат, пов’язаних
зі збором даних. Що стосується джерел даних, то завжди бажано
використовувати існуючі джерела даних максимально для того, щоб
зменшити витрати;
г) базові дані дозволяють оцінювати досягнутий прогрес. Якщо ми не
знаємо, звідки ми почали, то не можемо сказати, який прогрес досягнуто. Цілі політики повинні мати кінцевий термін досягнення та числові
позначення;
3) визначте, хто буде відповідати за збір даних та за їх надання. Дані
мають збиратися на відповідному рівні з урахуванням сукупного навантаження, який вони можуть викликати.
Ключові вимоги щодо дій керівника при організації проведення
моніторингу:
• переконайтеся, що можна буде оцінити ефективність політики, уникаючи
при цьому непотрібних або повторюваних запитів на отриманняданихтаінформації;
• проведіть оцінку впливу, щоб визначити майбутні механізми моніторингу
та оцінювання, які мають виявити потреби у даних та дані;
• визначте/розробіть механізми та показники моніторингу, які будуть забезпечувати необхідну інформацію для подальшої оцінки ефективності
завдання, заходу, одночасно мінімізуючи витрати на збір даних;
• переконайтеся, що механізми моніторингу, які початково були викладені
в оцінці впливу, оновлюються для відображення остаточно затвердженої
політики, програми тощо.

10.2. Оцінка досягнутих результатів
Для забезпечення ефективності реалізації державної політики, реформ та
програм обов’язково повинна бути система отримання інформації і контролю за
результатами і наслідками прийнятих рішень і впровадженої державної політики,
реформ та програм (далі – державна політика) в цілому, а тому важливим елементом
їх реалізації є оцінка дієвості державної політики (або оцінка результатів реалізації).
Відсутність цієї важливої ланки дуже знижує ефективність всієї державної політики і,
більше того, без оцінки попередньої роботи вкрай складно розробляти майбутню
стратегію та регулювати державну політику. Отже, оцінка результатів формування і
реалізації державної політики забезпечує зворотний зв’язок.
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Оцінювання – це з’ясування реалій політики та її головних дійових осіб,
критерії і процедури вибору альтернативи, застосування інструментів утілення
рішення в життя і встановлення меж дії/бездії політики.
Оцінювання – це систематична та об’єктивна оцінка поточного або завершеного проєкту, програми чи політики та їх розробки, впровадження та результатів.
Метою оцінювання є визначення актуальності та виконання завдань, ефективності,
результативності, впливу та сталого розвитку. Оцінка повинна забезпечувати достовірну та корисну інформацію, що дозволяє враховувати отримані уроки у процесі
прийняття рішень як одержувачів, так і заінтересованих сторін.
Оцінювання – завершальний етап розробки політики. Виробники політики
намагаються з’ясувати, чи реалізує політика заявлені цілі політики; яким коштом; з
якими наслідками, запланованими й незапланованими, для суспільства. Оцінка чинної
політики визначає нові проблеми і дає поштовх процесу вироблення політики.
Оцінка допомагає керівникам вирішити питання про подальшу долю політики: залишити її без змін, модифікувати, відмовитися від її і проаналізувати можливість розробки нової політики. Тобто, оцінка дає змогу зрозуміти чи була політика
успішною і чи сприяла вона вирішенню суспільних проблем, які фактори сприяли її
успішності чи призвели до невдачі.
Зазвичай, оцінюються чотири елементи державної політики:
• оцінка процесу виконання державної політики дає відповідь на питання
чи є обрана стратегія найкращою для досягнення поставлених цілей, а також
включає вивчення методів управління, їх ефективність, здатність і можливість
організаційних структур виконувати поставлені завдання, уміння мобілізувати
наявні ресурси, компетентність керівників та службовців;
• оцінка результатів державної політики передбачає співставлення наявних
результатів з можливою результативністю інших підходів до вирішення
проблеми, а також передбачає вивчення того, в якій мірі були виконані поставленні завдання і цілі, чи вдалося повністю здійснити заплановані заходи і вийти
на відповідні показники;
• оцінка наслідків виконання державної політики та їх вплив на різноманітні
сторони життя населення і діяльності організацій;
• оцінка економічної ефективності державної політики дозволяє визначити, наскільки раціонально були витрачені відповідні ресурси, виділені на
впровадження даної політики.
Зобов’язання стосовно проведення оцінки включене в статтю 318 Договору
про функціонування Європейського Союзу. Подальші галузеві вимоги щодо оцінки
також включені безпосередньо до Договорів ЄС у сфері юстиції, свободи та
безпеки; загальної політики у сфері безпеки та оборони; досліджень у сфері розвитку
технологій та космічних систем; промисловості; зайнятості; соціальної політики та
охорони здоров’я. Більш конкретні вимоги часто вписані у окремі правові акти.
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Усі ці зобов’язання усі викладені в рамках Стандарту 14 внутрішнього
контролю Комісії.
Процедура оцінювання державної політики виконує ряд функцій:
1) оцінювання забезпечує достовірну й обґрунтовану інформацію про дієвість
політики;
2) оцінювання сприяє проясненню й критичному осмисленню цінностей, що
лежать в основі вибору цілей і завдань державної політики та доцільність цілей
і завдань по відношенню до проблем, які потрібно розв’язати;
3) процедура оцінювання надає інформацію, яка сприяє реструктуруванню
проблем державної політики, вказуючи, що цілі й завдання слід сформувати
заново, а також може сприяти перегляду старих та визначенню нових альтернатив політики, встановлюючи, що альтернатива політики, якій надавалася
раніше перевага, має бути відкинута й замінена новою у зв’язку з її недієвістю.
Необхідно відрізняти оцінку від моніторингу. Головна мета проведення
оцінки полягає в тому, щоб зібрати і провести аналіз інформації про кінцеві чи
проміжні результати, визначити прогрес і сучасний стан в даній області, оцінити
вигоди і витрати, встановити сфери для майбутнього вдосконалення, а потім використовувати ці дані для вдосконалення політики чи підвищення якості рішень, а також
визначення результатів і наслідків впровадженої політики. На відміну від оцінки,
моніторинг є процесом, який постійно супроводжує процес реалізації державної
політики, він присутній на кожному етапі і є своєрідною системою управління та
основою корекції поточної політики відповідно до змін в оточуючому середовищі.
Моніторинг державної політики дає відповіді на питання: «Що сталося,
як і чому?», а оцінювання державної політики передбачає відповідь на питання: «Що це
дає?». Оцінювання здійснюється шляхом застосування певної шкали цінностей
до наслідків державної політики та її програм, тобто ця політико-аналітична
процедура продукує інформацію щодо вартості й цінності наслідків державної політики. Відповідно, цінними будуть ті наслідки державної політики, які сприяють досягненню поставленої мети, ліквідувавши чи прояснивши проблеми державної політики.
Традиційно, проводять оцінку стосовно окремих завдань, але підвищена
увага до ефективності призводить до створення нового типу оцінки – перевірки
відповідності.
Перевірка відповідності схожа з оцінкою окремого заходу, за винятком того,
що вона охоплює групу заходів, які мають певний зв’язок один з одним, що виправдовує їх спільне оцінювання (звичайно, загальний набір цілей).
У процесі перевірки відповідності має приділятися особлива увага виявленню
синергій (наприклад, підвищення ефективності, спрощення, зниження витрат, зменшення навантаження) або проявлень неефективності (наприклад, надмірне навантаження, дублювання, прогалини, невідповідності та/або застарілі заходи) в межах
групи заходів, які можуть з’являтися з часом, а також надаватися допомога визначенню
сукупного впливу заходів, що охоплюються, з урахуванням як витрат, так і переваг.
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Оцінка окремих заходів та перевірка відповідності напрямів діяльності є
комплементарними та взаємодоповнюючими інструментами. Хоча оцінка окремих
заходів надає більш детальну інформацію стосовно окремих елементів, вона не
завжди показує повну картину, і часто це вимагає більш стратегічного та глобального бачення. Процедури перевірки відповідності можуть бути об’єднані у один
захід з оцінювання, що в іншому випадку здійснювались би окремо і, можливо, менш
послідовно. Перевірка відповідності може забезпечити економію, що досягається за
рахунок масштабів, і зосередити увагу на загальних цілях та ефективності. Її сильна
сторона полягає у характеристиці сукупних наслідків застосовуваної нормативної
бази – вони не характеризуються у ході оцінювання окремих ініціатив, а кумулятивні наслідки не обов’язково відповідають сумі наслідків, визначених шляхом оцінки
окремих заходів.
Загальна методика визначення показників виконання програм – кількісних і якісних параметрів, за якими визначають, чи було досягнуто запланованих
цілей, – та методологія розроблення і впровадження моніторингу досягнення
цільових показників офіційно не визначені.
Відповідно до абзацу другого пункту 29 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2007 року № 106, методика оцінки ефективності виконання
програми розробляється державним замовником з урахуванням специфіки
програми та кінцевих результатів.
Відночас відповідно до пунктів 44-50 зазначеного Порядку державний
замовник програми проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань і заходів програми, цільового використання коштів і готує щорічні
та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання програми.
У разі коли програма має кількох державних замовників, зазначені звіти готує
державний замовник-координатор на основі звітів, що подають інші державні замовники в установлений ним строк.
Державний замовник програми подає Кабінетові Міністрів України
і Мінекономіки щорічні звіти про результати виконання програми до
1 березня року, що настає за звітним періодом (якщо не визначено інший строк), і
проміжні – у строк, установлений актом про її затвердження.
Щорічні та проміжні звіти містять інформацію про мету програми, дату
прийняття та номер нормативно-правового акта, яким її затверджено, про
державних замовників та виконавців програми, строк її виконання, обсяги та джерела
фінансування з визначенням конкретних бюджетних програм (код, назва бюджетної
програми), в рамках яких фактично здійснювалося фінансування, а також результати
виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо подальшого її виконання.
Мінекономіки разом із державними замовниками, Мінфіном, Мінсоцполітики,
МОН, Держінформнауки, Мінекоенерго, Держенергоефективності, Держінвест-
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проектом проводить аналіз стану виконання програми на основі поданих
державним замовником щорічних та проміжних звітів.
Мінекономіки подає до 1 квітня року, що настає за звітним періодом,
Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання
програми разом із пропозиціями щодо подальшого їх виконання.
Після закінчення встановленого строку виконання програми державний
замовник не пізніше ніж у тримісячний строк складає заключний звіт про
результати виконання програми та подає його Кабінетові Міністрів України
разом з узагальненим висновком про результати виконання програми, підготовленим Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінсоцполітики, МОН, Держінформнауки,
Мінекоенерго, Держенергоефективності, Держінвестпроектом.
Заключний звіт повинен містити основні дані про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та джерела фінансування
програми, виконання завдань і заходів, оцінку ефективності виконання програми.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюється відповідно до законодавства.
Державний замовник програми організовує опублікування заключного звіту
про результати виконання програми, крім звіту про результати виконання програми,
що містить інформацію, яка становить державну таємницю, в офіційних засобах
масової інформації та розміщує його на своєму вебсайті.
Крім того, розроблено Методичні рекомендації щодо проведення
оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових
програм, затверджені наказом Міністерства економіки України від 24 червня
2010 року № 742.
Інформаційною базою для визначення фактичних показників ефективності
виконання програмних заходів є дані паспортів державних цільових програм, та
щорічних звітів про хід їх реалізації, а також дані статистичної, бухгалтерської та
іншої звітності за відповідний період тощо.
Показники ефективності виконання програмних заходів враховуються при
прийнятті управлінських рішень щодо уточнення завдань та заходів державних
цільових програм, визначення їх пріоритетності при формуванні переліку державних
цільових програм, які планується виконувати у відповідному році з використанням
коштів державного бюджету, для розроблення державними замовниками державних
цільових програм методик оцінки ефективності виконання конкретних програм.
Приклади деталізованих методик моніторингу та/чи оцінювання реалізації
державних програм в окремих сферах державного управління див. у додатку 3.
Оцінювання здійснюється на підставі різних підходів. Загалом слід
розрізняти такі його типи:
• формувальне – отримання інформації, яка забезпечує зворотний зв’язок під
час розробки напряму політики, що сприяє поліпшенню оцінювання;
• підсумкове – після закінчення формування напрямів політики.
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Залежно від завдання, яке стоїть перед експертом, виділяють такі
типи оцінювання:
1. Оцінювання послідовності дій / заходів дає концептуальні відповіді на
запитання:
• про логічну побудову програми (логічний взаємозв’язок між причинами й
наслідками);
• про операційну логіку та послідовність дій у рамках програми.
Оцінювання послідовності дій/заходів дає змогу оцінити правильність послідовності етапів роботи та виявити рівень і характер впливу такої послідовності на
ефективність та результативність програми.
2. Попереднє оцінювання операційної стратегії здійснюється до початку
реалізації програми. Воно дає змогу зрозуміти, як взаємодіють окремі
частини програми як між собою, так і з ресурсами, необхідними на виконання програми. Таке оцінювання дає змогу відповісти на запитання типу: чи
достатньо людських ресурсів відповідної кваліфікації, необхідних для виконання складових частин програми? Чи своєчасно будуть надані фінансові,
технічні та інші засоби для виконання програми згідно з графіком тощо. Крім
того, таке оцінювання дає змогу визначити, чи відповідають цілі програми
поточній ситуації (яка може змінитися з часом), чи правильно визначено обсяг
ресурсів, необхідних для впровадження програми тощо. Загалом за допомогою такого оцінювання мінімізуються ризики.
3. Оцінювання процесу реалізації дає змогу отримати детальну інформацію
про те, чи реалізується програма за планом, а також чи відчувають і сприймають бенефіціари короткотермінові результати програми. Таке оцінювання
доповнює зворотний зв’язок і тому допомагає керівництву.
4. Оцінювання шляхом дослідження окремих ситуацій (case study) дає
змогу керівництву програми вчитися на прикладах шляхом вивчення вдалого
й невдалого досвіду, щоб у подібних ситуаціях повторювати рішення або,
навпаки, відразу шукати інші. У цьому разі сила рішення має вирішальне
значення.
5. Оцінювання довготермінових ефектів програми, або оцінювання
впливу проводиться, як правило, через 3-7 років після завершення програми
для визначення її реального (або сукупності програм) впливу на суспільство.
За допомогою такого оцінювання виявляють справжні причинно-наслідкові
зв’язки між поставленими цілями та досягнутими результатами.
6. Мега-оцінювання покликане об’єднати результати кількох оцінювань
(коротко-, середньо-, довготермінових), відомих досліджень тощо стосовно
певної тематики. При цьому, використовуючи загальні критерії та зводячи
різноманітні дані, роблять висновок щодо надійності та дієвості отриманих
результатів.
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Існують такі форми оцінювання.
• Завчасне оцінювання (Appraisal): критична перевірка потенційної
цінності (корисності) справи (наприклад програми), здійснюване до
моменту прийняття рішення щодо початку впровадження.
• Моніторинг (Monitoring): постійне відстеження прогресу впровадження
програми задля визначення відповідності планові та прийняття необхідних рішень щодо вдосконалення діяльності.
• Критичний огляд (Review): періодичне або спеціальне, часто швидке
визначення стану виконання програми, до якої не застосовують звичайного оцінювання. Критичні огляди, як правило, застосовують до операційних питань.
• Обстеження (Inspection): загальна перевірка, спрямована на виявлення
слабких місць та збоїв у роботі і внесення пропозицій щодо коригування.
• Розслідування (Investigation): спеціальна перевірка заяви щодо порушення та забезпечення доказів для можливого судового переслідування
чи дисциплінарного покарання.
• Аудит (Audit): визначення адекватності управлінського контролю для
забезпечення: ефективного використання ресурсів; збереження фондів;
надійності фінансової та іншої інформації; відповідності чинному законодавству та політиці, чинним правилам; ефективності управління ризиками;
адекватності організаційної структури, систем і процесів.
• Дослідження (Research): системне вивчення, призначене для створення
чи розвитку знань.
• Внутрішнє управлінське консультування (Internal Management
Consulting): консультаційні послуги, покликані допомогти керівництву
запровадити зміни, зумовлені організаційними й управлінськими проблемами, та вдосконалити внутрішні робочі процеси.
Існують такі етапи процесу оцінки державної політики:
1) визначення цілей та об’єкту оцінки, адже без них неможливо точно встановити та виміряти успіх і прорахунки політики;
2) виконання оцінки за допомогою наукових методів збору та оцінки інформації. Слід пам’ятати, що від точності аналізу та узагальнення статистичних даних залежить результат оцінювання;
3) отримання інформації та вироблення рекомендацій для керівників.
Як правило, оцінку рекомендується проводити тільки після того, як пройшло
достатньо часу з моменту реалізації заходу для того, щоб була можливість зібрати
достатньо повні дані.
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БУДЬ-ЯКА ОЦІНКА МАЄ ВІДПОВІДАТИ НА ТАКІ ПИТАННЯ:
Якою є нинішня ситуація?
Наскільки ефективною є державна політика?
Наскільки результативною є державна політика?
Наскільки актуальною є державна політика?
Наскільки узгодженою є державна політика на внутрішньому рівні та з
іншими заходами?
• Якою є додана вартість державної політики?
•
•
•
•
•
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РОЗДІЛ 11.
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Динаміка соціально-економічного розвитку, інформаційних технологій
та глобалізація призвели до багатьох змін в організації та управлінні державним
сектором протягом останніх десятиліть та навіть років.
Особливо помітним є значне підвищення рівня обізнаності та вимог суспільства до державних інституцій, що не може не впливати на образ державної служби
сьогодні. Так, очікування суспільства змушують інституції переглядати свої пріоритети та принципи, відходячи від надмірного бюрократизму в управлінні та зосереджуючись на підвищенні якості послуг.
У цьому контексті включення орієнтації на споживача має особливе значення
для розвитку сфери державного управління. Це один з основних принципів управління якістю, який є ключовим як для моделі CAF (Common Assesment Framework
– Загальна Схема Оцінювання), так і для галузевого стандарту ISO 9001:2015
Міжнародної організації стандартизації (International Organization for Standardization,
ISO) та концепції загального управління якістю (Total Quality Management, TQM), яка
має широку наукову підтримку та визнання.
Таким чином, враховуючи міжнародні стандарти та здобутки сучасної політичної доктрини, державним інституціям варто враховувати використання як зовнішньої, так і внутрішньої орієнтації на клієнтів задля найкращої адаптації поточної діяльності, завдань та процесів до актуальних потреб, очікувань та запитів своїх клієнтів.

11.1. Поняття клієнтоорієнтованого підходу
Клієнтоорієнтований підхід у сфері державного управління з’явився в
англо-американській політичній культурі у 80-х роках минулого століття як компонент концепції держави добробуту («welfare state»).
Передумовою формування цієї концепції було розширення сфери діяльності
держави у післявоєнний період, що призвело до зростання кількості працівників
державного сектору. Їхньою визначальною ознакою став професіоналізм, забезпечений професійною автономією та компетентністю. Так, надавачі публічних послуг у
широкому розумінні (зокрема, державні службовці) стали професіоналами, експертна
сила яких була основою для прийняття рішень. При цьому визначальним критерієм правильності таких рішень було служіння клієнту та місцевій громаді, тобто
правильне визначення та врахування потреб одержувача, які є змістовним компонентом конкретної публічної послуги.
Описуючи одержувачів публічних послуг, традиційно використовують різні
поняття: «клієнт» («client»), «замовник» («customer»), «споживач» («consumer»), а
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також «зацікавлена особа (стейкхолдер)» («stakeholder») та «експерт з досвідом»
(«expert by experience»). Однак такі термінологічні відмінності, зумовлені різноманітністю теорій, не стали на заваді створенню єдиного клієнтоорієнтованого підходу
до публічного управління зі своїми принципами та особливостями.
Системоутворюючою засадою підходу є фокусування на потребах клієнтів.
Термін особа-клієнт відображає складні відносини між державою та суспільством. Людина, якій адресовані публічні послуги, повинна розглядатися і як наділений
правами й обов’язками член демократичного суспільства, і водночас як клієнт. При
цьому не лише в контексті надання послуги, але також під час виконання обов’язків
(наприклад, під час сплати податку чи штрафу).
Для ефективного управління клієнти, їхні потреби, очікування та
запити попередньо визначаються. При чому вони не повинні обмежуватися
лише первинними одержувачами послуги.
З метою встановлення відповідності визначених та реальних потреб клієнтів,
проводиться оцінка якості і саме клієнт у кінцевому підсумку є суб’єктом такого оцінювання: незалежно від того, що робить організація для покращення якості (наприклад,
сприяє навчанню працівників, інтеграції якості у процес проєктування або модернізації
програмного забезпечення), саме клієнт визначає, чи були ці зусилля доцільними.
Клієнтоорієнтованість і процесний підхід – це основоположні принципи
управління якістю, тому головний виклик для їх успішного впровадження – зміна
управлінської парадигми від функціональної до процесної. Нове управління
потребуватиме від державних службовців зміни фокусу з «держави-виробника»
на «громадянина-споживача». При цьому якість повинна розглядатися не тільки
як відповідність стандарту і встановленим вимогам, але і як рівень задоволення
потреб і очікувань численних заінтересованих сторін, в першу чергу своїх споживачів – громадян.
Для споживача результатом процесу є не сам результат (продукт або послуга),
а задоволена потреба, тобто отримана користь. Ця потреба (запит) на вході (рис. 1)
обумовлює доцільність здійснення процесу. Якщо потреби на вході немає, то процес
втрачає сенс. Таким чином, процеси органу державної влади, що не створюють (не
додають) цінність для споживача (зовнішнього і внутрішнього), повинні бути виключені з моделі.
Отже, результати діяльності органу державної влади в системі координат «виробник – споживач» вимірюються не тільки характеристиками продукту/послуги (результат), але і користю для споживача, а в сфері
державного управління надають і соціально значимий ефект (вплив). У публічному секторі, відповідно до рекомендацій OECD, виділяють три групи результатів:
output (продукт), outcome (результат), impact (вплив).
Модель, що поєднує процесний підхід з трирівневою структурою результатів сфери державного управління «продукт (outputs) – вигоди (outcomes) – вплив
(impact)», представлена нижче.
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Рис. 1. Модель інтеграції процесного підходу до системи
управління результативністю органу державної влади3
Вимоги суспільства

Вимоги споживачів
Цілі
Глобальна
мета

Вимоги процесу
Конкретні
цілі

Внески

Діяльність

Результати Вигоди

Результати
Вплив

Точки для моніторингу та вимірювання
Адміністративний (управлінський) контур
Стратегічний (політичний) контур

11.2. Принципи побудови клієнтоорієнтованої організації
Модель CAF (Common Assesment Framework – Загальна Схема Оцінювання) –
інструмент загального управління якістю (TQM), що виник у результаті об’єднання моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM) і
моделі Німецького університету адміністративних наук у м. Спайере у 2000 році.
Фундаментальною основою моделі CAF є розуміння, що найкращі результати
діяльності організації, результати для громадян/споживачів, працівників та суспільства досягаються завдяки лідируючій ролі керівництва, яке реалізує стратегії і плани,
надихає працівників, розвиває зв’язки з партнерами, ефективно розпоряджається
ресурсами і забезпечує функціонування процесів.
На основі вказаної засади у рамках Загальної схеми оцінювання 2020 (The
Common Assessment Framework (CAF)) можна виділити декілька основних принципів клієнтоорієнтованого підходу на державній службі:
1. Безпосереднє вимірювання задоволеності та сприйняття клієнтами
інституції мають вирішальне значення.

3

OECD (2010), «Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management», page 34,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf.
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При цьому до уваги беруться:
– загальний імідж інституції та репутація (наприклад, доброзичливість, толерантність, відкритість, зрозумілість наданої інформації, готовність працівника слухати, гнучкість та вміння приймати ефективні рішення
тощо);
– участь та залученість клієнтів до процесів функціонування та управління інституцією;
– доступність (наприклад, громадського транспорту, зручності для людей
з інвалідністю, зручність робочих годин, час очікування, надання послуг
відповідно до правила «єдиного вікна», вартість послуг тощо);
– прозорість (наприклад, щодо функціонування організації, тлумачення
чинного законодавства та процесів прийняття рішень);
– високі характеристики продукту та послуги (наприклад, їхня якість,
надійність, стандартизованість, час обслуговування, якість надання
консультацій, екологічність тощо);
– інклюзивність – різноманітність послуг, що надаються інституцією, пов’язані з різними потребами клієнтів (наприклад, стать, вік, місце проживання,
освіта, професія тощо);
– адаптованість інформації (зокрема, її кількість, якість, надійність, прозорість, розбірливість, придатність для конкретної цільової аудиторії тощо);
– системність – періодичність опитувань клієнтів, побудованих на якісній
методології;
– рівень довіри громадськості до інституції та її продукції/послуг.
2. Оцінювання якості послуг, наданих клієнтам, на основі внутрішніх
об’єктивних показників.
У цьому випадку використовуються вимірювання продуктивності інституцією
самостійно, використовуючи внутрішні показники управління (наприклад, час обслуговування, час очікування, кількість скарг тощо). При цьому до уваги беруться:
– Результати взаємодії:
1) Рівень залученості зацікавлених сторін до проєктування та постачання
продуктів та послуг та/або формування процесів прийняття рішень;
2) Кількість отриманих та реалізованих пропозицій;
3) Ступінь використання нових та інноваційних способів комунікації з
клієнтами;
4) Показники інклюзивності інституції з урахуванням культурного та соціального різноманіття клієнтів;
5) Кількість регулярних переглядів потреб клієнтів спільно із зацікавленими сторонами для моніторингу змін та рівня їхньої задоволеності.
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– Оцінка доступності інституції:
1) Години роботи відділень, що надають послуги;
2) Час очікування;
3) Процедури розгляду справи та час надання послуг;
4) Вартість послуг.
– Результати щодо прозорості процесу надання послуг:
1) Кількість інформаційних каналів та їх ефективність;
2) Наявність та точність інформації;
3) Розкриття інформації про цілі та результати організації;
4) Кількість втручань з боку наглядових органів (наприклад, Омбудсмена);
5) Масштаби зусиль щодо підвищення доступності, точності та прозорості інформації.
– Результати показника якості продукції та надання послуг:
1) Кількість та час розгляду скарг;
2) Кількість повернених документів з помилками;
3) Дотримання опублікованих стандартів обслуговування (наприклад,
юридичних вимог).
Окрім того важливими також є принципи, пов’язані з процесом творіння
та ідентифікації цінностей:
1) Клієнт завжди є співтворцем цінності;
2) Інституція не може надавати цінності, а може їх лише пропонувати;
3) Існування незалежних та рівнозначних суб’єктів (державних інституцій,
органів місцевого самоврядування, незалежних державних установ,
громадських об’єднань та фізичних осіб), які «конкурують» за задоволення потреб та забезпечення цінностей клієнтів;
4) Цінність завжди унікально та індивідуально окреслена.
Підводячи підсумки, головними ознаками клієнтоорієнтованого підходу є:
– зосередження уваги на особі – клієнті державних послуг у широкому
розумінні;
– орієнтація на контроль результатів (а не процедур);
– відокремлення реалізованих стратегічних функцій від оперативних;
– передача функцій з надання послуг (через державні закупівлі) конкуруючим
організаціям з-поза інституції;
– впровадження механізмів соціального контролю.
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11.3. Клієнтоорієнтований підхід у системі управління
якістю
Якість є однією з ключових категорій державної політики у будь-якій сфері
державного управління та одним з основних елементів процесу надання адміністративних послуг, а забезпечення поліпшення їх якості – завдання загальнодержавної
ваги. Одним із інструментів такого покращення є вже згаданий CAF, який застосовується і в Україні.
Так, 28-29 листопада 2019 року в м. Гельсінкі (Фінляндія) під час засідання міністрів країн ЄС, відповідальних за питання державного управління, було схвалено
нових членів Робочої групи національних кореспондентів CAF EUPAN, зокрема
Україна в особі Національного агентства України з питань державної служби
(далі – НАДС) отримала статус спостерігача у Робочій групі. На цьому ж
засіданні Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського
Союзу (далі – Центр адаптації) отримав статус Українського національного ресурсного центру CAF, а його обрані працівники – статус національних
кореспондентів.
Основними функціями Українського національного ресурсного центру
CAF є:
1. координація та допомога органам державної влади та органам місцевого
самоврядування у впровадженні моделі CAF;
2. організація та участь у сертифікації самооцінки органів державної
влади та органів місцевого самоврядування за моделлю CAF, використовуючи
9 критеріїв: лідерство; стратегія та планування; людські ресурси; партнерство
та ресурси; процеси; результати, орієнтовані на громадян/споживачів; результати, орієнтовані на персонал; результати, орієнтовані на суспільство; результати у ключових сферах діяльності.;
3. проведення тренінгів та консультацій з питань просування, впровадження та застосування моделі CAF;
4. участь у проведенні зовнішнього зворотного зв’язку CAF з метою отримання органами державної влади та органами місцевого самоврядування
відзнаки «Ефективний користувач CAF»;
5. організація форумів, конференцій та дискусій щодо впровадження та
застосування моделі CAF;
6. вивчення і поширення передового досвіду з питань впровадження і застосування моделі CAF;
7. підтримка та участь в роботі Європейської мережі національних
кореспондентів CAF і користувачів CAF в державному секторі;
8. співпраця з Європейським ресурсним центром CAF Європейського інституту державного управління (EIPA) та національними ресурсними центрами
CAF і кореспондентами в різних країнах;
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9.

проведення досліджень і публікація інформації щодо кращих практик та міжнародного і національного досвіду впровадження і застосування моделі CAF.

У 2018 році програма SIGMA провела оцінку стану справ у системі державного управління України, за результатами якої у звіті експертами були надані відповідні рекомендації щодо удосконалення системи, зокрема щодо необхідності
поширення управління якістю в державному управлінні, запровадження
інструментів залучення та отримання зворотного зв’язку від користувачів
державних послуг.
З урахуванням результатів проведеної експертами програми SIGMA оцінки
відповідний пріоритет діяльності щодо запровадження системи управління якістю
був визначений на 2019 рік у Типових завданнях, ключових показниках результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої
влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2018 року № 1030-р, та Завданнях, ключових показниках результативності,
ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які
займають посади державних секретарів міністерств, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1031-р.
З метою забезпечення виконання поставлених завдань та відповідно до
наданих йому повноважень НАДС розробило та затвердило своїм наказом від
26 квітня 2019 року № 80-19 Методичні рекомендації щодо проведення попереднього обстеження системи управління якістю міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади.
Зі свого боку, Центр адаптації забезпечив організацію проведення попереднього обстеження системи управління якістю в органах виконавчої влади, надав
понад 300 консультацій, у тому числі провів навчання в окремих міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, та узагальнив інформацію від органів виконавчої влади, підготувавши відповідний звіт.
Завданнями попереднього обстеження системи управління якістю
органу виконавчої влади було визначено:
– з’ясування поточного стану справ в органі виконавчої влади, його
сильних сторін, прихованих можливостей та потенціалу, що можуть бути
використані ним з метою забезпечення його розвитку, ефективності,
результативності та якості виконання завдань і заходів структурними
підрозділами органу виконавчої влади та цим органом в цілому;
– проведення аналізу ефективності функціонування основних
робочих процесів органу виконавчої влади (прийняття управлінських
рішень, організація роботи із зверненнями громадян тощо) та підготовка
пропозицій щодо удосконалення цих процесів;
– оцінка ефективності, результативності та якості взаємодії
структурних підрозділів органу виконавчої влади.
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Результати проведеного попереднього обстеження системи управління
якістю органу виконавчої влади на основі 5 показників (Лідерство, Стратегічне
планування, Персонал, Партнерство та ресурси, Процеси) показали наявність
прогалин у діяльності органів виконавчої влади за напрямами стратегічного планування (78,3% – середній показник для всієї системи органів виконавчої влади), управління персоналом (59,85%), розвитку партнерства та управління ресурсами (71,39%)
та найбільше за напрямом забезпечення ефективності, результативності та якості
функціонування організаційних процесів (56,27%).
Рис. 2. Загальна оцінка системи управління якістю
в органах виконавчої влади в цілому
Загальна оцінка міністерства

112,34

Загальна оцінка ЦОВВ

101,35

82,83

78,09

75,97
63,08

Лідерство

Стратегічне
планування

68,52
58,47

Персонал

Партнерство та
ресурси

61,71

53,94

Процеси

Зокрема, за критерієм 4 «Партнерство та ресурси» оцінка органів
виконавчої влади здійснювалася за такими трьома підкритеріями:
4.1. Розвиток та управління партнерствами з громадянами, споживачами послуг.
4.2. Управління фінансами.
4.3. Управління інформацією та знаннями.
За підкритерієм 4.1 «Розвиток та управління партнерствами з громадянами,
споживачами послуг» оцінка показала такі сильні сторони органів виконавчої влади:
– утворена та функціонує Громадська рада при органах виконавчої
влади;
– представники громадськості включені до складу та приймають участь у
роботі колегіального органу відомств – колегії, а також при розгляді антикорупційних заходів;
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Рис. 3. Загальна оцінка системи управління якістю
в органах виконавчої влади за критерієм «Партнерство та ресурси»
Загальна оцінка міністерства

28,34

Загальна оцінка ЦОВВ

27,21
24,51

Розвиток та управління партнерствами з
громадянами, споживачами послуг

22,73

Управління
фінансами

22,53 21,27

Управління інформацією та
знаннями

– тісна співпраця з громадянами (територіальні громади, суспільство) визначена одним із основних підходів органів виконавчої влади під час забезпечення реалізації візій відомств;
– наявність практики громадських обговорень проєктів нормативно-правових актів та стратегічних документів;
– визначено коло основних партнерів органів виконавчої влади, налагоджені
належні відносини та, за потреби, укладено з ними відповідні угоди;
– наявна нормативно-правова регламентація порядку взаємодії органів
виконавчої влади з партнерами;
– відбувається регулярний моніторинг стану взаємодії органів виконавчої
влади з партнерами та здійснюється оцінка результатів такої спільної
діяльності;
– здійснюється регулярний обмін передовим досвідом з партнерами у тому
числі шляхом проведення навчання.
Сфери для покращення:
– необхідність проведення більш активної інформаційної політики про
роботу органів виконавчої влади та основні досягнення;
– потреба у розширенні сфер діяльності органів виконавчої влади, де можливе
залучення громадськості з метою проведення спільних консультацій, опитувань, а також для напрацювання шляхів дій, пошуку нових ідей тощо;
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– необхідність систематичного проведення опитувань громадян з метою
визначення рівня довіри та оцінки діяльності органів виконавчої влади і
пропозицій із покращення функціонування відомств;
– необхідність підвищення іміджу органів виконавчої влади серед населення
та у медійному просторі шляхом проведення роз’яснювальних кампаній,
популяризаційних та презентаційних заходів (у тому числі конференцій,
виступів, консультацій з громадянами тощо);
– необхідність більш детального аналізу та узагальнення питань за підсумками вивчення скарг громадян з метою виявлення слабких сторін та
вжиття заходів на покращення роботи апарату органів виконавчої влади;
– потреба у збільшенні кількості використання інноваційних технологій при
взаємодії з громадянами;
– необхідність вивчення думки громадян про відкритість і прозорість діяльності органів виконавчої влади;
– потреба у визначенні сфер діяльності органів виконавчої влади, які потребують покращення та до яких доцільно залучити інших партнерів для
здійснення реформування та розвитку відомств;
– необхідність розширення кола партнерів (передусім іноземних) для здійснення спільних заходів із розвитку органів виконавчої влади;
– необхідність перегляду чинних угод про співпрацю та коригування їх у разі
потреби;
– покращення роботи з інформування громадськості про заходи, які плануються та реалізуються в органах виконавчої влади у взаємодії з партнерами.
Пропозиції щодо удосконалення:
– вжити заходів для активізації інформаційної політики про роботу органів
виконавчої влади та основні досягнення;
– вивчити сфери діяльності органів виконавчої влади з метою визначення
можливості залучення громадськості до участі в діяльності цих органів;
– опрацювати питання та розробити порядок і напрями систематичного
проведення опитувань громадян щодо оцінки діяльності органів виконавчої влади та пропозицій із покращення функціонування відомств;
– забезпечити проведення роз’яснювальних кампаній, популяризаційних та
презентаційних заходів (у тому числі конференцій, виступів, консультацій з
громадянами тощо) для підвищення іміджу органів виконавчої влади;
– проводити опитування громадян з метою визначення рівня довіри та
оцінки роботи органів виконавчої влади;
– організувати проведення більш детального аналізу та узагальнення питань
за підсумками вивчення скарг громадян з метою виявлення слабких сторін
та вжиття заходів на покращення роботи апарату органів виконавчої
влади;
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– активно використовувати наявні ресурси у тому числі соціальні мережі;
– провести вивчення думки громадян про відкритість і прозорість діяльності органів виконавчої влади;
– переглянути діючі партнерські угоди для оцінки стану взаємодії та подальшого вжиття заходів із підвищення ефективності співпраці;
– провести аудит сфер діяльності органів виконавчої влади, які потребують
покращення, та до яких доцільно залучити інших партнерів для здійснення
реформування;
– вжити заходів для покращення роботи з інформування громадськості про
заходи, які плануються та реалізуються у взаємодії з партнерами.
За критерієм 5 «Процеси» оцінка систем управління якістю органів
виконавчої влади здійснювалася за такими трьома підкритеріями:
5.1. Визначення, планування, управління та оновлення процесів на постійній
основі та із залученням заінтересованих сторін.
5.2. Розробка і розповсюдження послуг, орієнтованих на громадян, споживачів.
5.3. Координація процесів у рамках органу виконавчої влади та їх узгодження з
іншими ключовими державними органами, установами, організаціями.
Рис. 4. Загальна оцінка системи управління якістю
в органах виконавчої влади за критерієм «Процеси»
26,51

Загальна оцінка міністерства
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Розробка та
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органами, установами, організаціями

За підкритерієм 5.1 «Визначення, планування, управління та оновлення
процесів на постійній основі та із залученням заінтересованих сторін» оцінка дозволила виявити такі сильні сторони органів виконавчої влади:
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– в апараті органів виконавчої влади чітко визначено основні процеси;
– структурні підрозділи апарату органів виконавчої влади мають опис
основних процесів, які витікають із їх завдань;
– відбувається постійний аналіз робочих процесів, їх коригування та удосконалення з урахуванням потреб.
Сфери для покращення:
– наявна необхідність доведення до працівників апарату органів виконавчої
влади інформації про процеси, які здійснюються у відомствах;
– необхідність у наближенні процесів до вимог сьогодення та використання
у їх реалізації новітніх методів роботи і технологій;
– залучення представників (у тому числі громадських організацій) ззовні для
впровадження інновацій.
Пропозиції щодо удосконалення:
– організувати узагальнення та доведення до працівників апарату органів
виконавчої влади інформації про процеси, які здійснюються у відомствах;
– провести оцінку процесів, які здійснюються у відомствах та вжити заходів
із їх наближення до вимог сьогодення (у тому числі шляхом використання
новітніх методів роботи і технологій);
– залучати представників (у тому числі громадських організацій) ззовні для
впровадження інновацій.
За підкритерієм 5.2 «Розробка і розповсюдження послуг, орієнтованих на
громадян, споживачів» було визначено такі сильні сторони:
– якість і доступність послуг – є одним із основних пріоритетів, визначених
у візії органів виконавчої влади;
– звернення громадян належним чином реєструються, розглядаються із
дотриманням встановлених законодавством строків, про результати заявники інформуються;
– наявна система контролю за своєчасним і повним розглядом звернень
громадян;
– питання розгляду звернень громадян перебуває на посиленому контролі
керівництва органів виконавчої влади, здійснюється систематичне звітування про стан роботи у цьому напрямі.
Сфери для покращення та розвитку:
– необхідність оцінки діяльності відомств за результатами розгляду звернень громадян та отримання пропозицій щодо покращення діяльності
підрозділів апарату органів виконавчої влади;
– необхідність покращення зворотного зв’язку із громадянами з метою
оцінки діяльності підрозділів апарату органів виконавчої влади та отримання пропозицій щодо покращення їх роботи;
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– з метою надання якісних та ефективних послуг, орієнтованих на громадян
та споживачів, процеси в діяльності органів виконавчої влади потребують
спрощення шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних
та цифрових технологій, зокрема необхідне розроблення відповідних
систем і ресурсів та їх реєстрація в національному реєстрі електронних
інформаційних ресурсів;
– відсутні альтернативні формати документів органів виконавчої влади для
громадян з особливими потребами, зокрема на папері, а також електронні версії, відповідними мовами, плакати, брошури, дошки оголошень
шрифтом Брайля та з аудіо супроводом.
Пропозиції щодо удосконалення:
– запровадити механізм оцінки діяльності відомств за результатами розгляду
звернень громадян та отримання пропозицій щодо покращення діяльності підрозділів апарату органів виконавчої влади;
– вжити заходів для покращення зворотного зв’язку із громадянами з метою
оцінки діяльності підрозділів апарату органів виконавчої влади та отримання пропозицій щодо покращення їх роботи;
– забезпечити реєстрацію існуючих електронних інформаційних ресурсів
органів виконавчої влади в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів;
– розробити заходи щодо забезпечення вільного доступу до інформації
про органи виконавчої влади та їх діяльність у зручній формі для широких
верств населення, зокрема для осіб з обмеженими можливостями;
– розглянути можливість будівництва пандусів у приміщеннях органів виконавчої влади.
Способи визначення потреб клієнтів
Існує два способи, за допомогою яких можна визначити потреби, вимоги та
очікування клієнтів під час стратегічного планування:
1) поставити себе на місце клієнта та поглянути на потреби з його точки зору;
2) дослідити цільову групу клієнтів шляхом використання доступних методів та
інструментів дослідження (наприклад, фокус-групи, комплексні опитування тощо).
Правильне проєктування процесів з орієнтацією на споживача –
складне завдання, яке потребує ґрунтовності та ретельності. Так, часто однією із
перепон є надмірна зосередженість на правових аспектах. І хоча юридичні складнощі безперечно є одним із стовпів, на якому будуються процеси, не варто забувати
й про інші фактори, які впливають на його перебіг.
Важливим компонентом добре налагодженої системи управління якістю за
CAF, сумісної з уже згаданим стандартом ISO 9001: 2015, є постійне поліпшення
якості, особливо якості процесів, безпосередньо пов’язаних із зовнішнім замовником. Це вдосконалення неможливе без проведення постійного моніторингу швидкозмінних очікувань клієнтів та визначення рівня задоволеності наданими послугами.
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Основними факторами, що впливають на очікування клієнтів, можуть бути:
особисті потреби, попередній досвід, властивості інформації, а також явні (зовнішні)
та приховані (внутрішні) повідомлення про послугу. Зовнішні повідомлення транслюються клієнту за допомогою інформації на офіційних вебсайтах, брошурах,
вивісках тощо, які одночасно несуть приховані повідомлення, наприклад, через
зовнішній вигляд будівель (клієнт, бачачи добре обладнаний офіс, може очікувати
більш високої якості обслуговування), міміку та жести персоналу тощо. Ці фактори
можуть постійно змінюватися. Наприклад, якщо новий клієнт дізнався від знайомого
з іншого регіону, що послуга там виконується швидко та ефективно, це призводить
до зростання очікувань. Тому для відповідності цим очікуванням необхідний якісний
та системний моніторинг задоволеності клієнтів.
Цікавим рішенням для вивчення потреб, вимог та очікувань клієнтів є використання інституту таємничих «покупок», що полягає у вивченні якості послуги в ролі
клієнта. Також можливе використання різних видів опитувань та інтерв’ю (орієнтованих як на замовників, так і на працівників, так званий «Первинний контакт»). Для
вимірювання якості наданих послуг також пропонують техніку критичних ситуацій.
Щодо рішень у цій сфері можна також знайти рекомендації, розроблені
EUPAN щодо управління задоволенням клієнтів. Зокрема, можуть використовуватися такі методи вимірювання задоволеності клієнтів:
– карта клієнта, що описує експерименти із залученням клієнта до
процесу прийняття рішень;
– консультації із цільовими групами, до яких адресована послуга, групами
клієнтів (тобто окремо відібраними клієнтами, які погодились взяти участь
у періодичних опитуваннях);
– групове інтерв’ю та фокус-групи;
– картки з рекомендаціями від клієнтів (клієнтами складаються переліки вимог щодо надання послуг у межах певного стандарту);
– технології відкритого простору (організація відкритих зустрічей для
обговорення нагальних питань та моніторингу змін);
– етнографія (використання усіх можливих наукових методів для розуміння поведінки та культури людини);
– сегментація (визначення цільових груп клієнтів із особливими потребами).
При цьому оцінюватися має не лише загальна задоволеність клієнтів діяльністю інституції, але кожною послугою окремо. Оскільки такий сукупний підхід має
принципові недоліки, адже він показує лише середню оцінку всієї інституції та не дає
повної картини оцінки окремих процесів, а отже, і позбавляє можливостей виправляти їхні вади.
Підсумовуючи вищезазначене, клієнтоорієнтований підхід шляхом вимірювання потреб, вимог та очікувань надає державному сектору ряд можливостей для
підвищення якості та престижу державної служби, а також виводить її на новий
конкурентоспроможний рівень поруч із приватним сектором.
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Етапи включення клієнтоорієнтованого управління у стратегію діяльності державного органу
В аспекті стратегічної діяльності органів державної влади застосування клієнтоорієнтованого підходу важливе на трьох етапах:
1) Ідентифікація цінностей, потреб та очікувань клієнтів з урахуванням
специфіки пропонованих послуг;
2) Формулювання стратегічних завдань, які мають бути досяжними, конкретними, вимірюваними та обмеженими у часі;
3) Комунікація зі стейкхолдерами та зворотний зв’язок.
На початковому етапі планування необхідно визначити зацікавлених сторін,
які можуть бути колективними (наприклад, бізнес, громадські об’єднання чи інші
державні установи) або індивідуально визначеними. Після ідентифікації клієнтів, які
є отримувачами послуги, а, отже, учасниками та бенефіціарами процесу її надання,
необхідно визначити їхні потреби, вимоги та очікування.
Складність цього етапу насамперед полягає у тому, що більшість потреб
та їх комбінацій є унікальними. Однак існують також вимоги, що мають загальний
характер: професіоналізм, ефективність, ввічливість та неупередженість сервісу.

11.4. Успішний світовий досвід імплементації
клієнтоорієнтованого підходу
У США в 2010 році був прийнятий основний Закон про результативне управління, який став нормативно-правовою основою для впровадження механізмів УОР
в усіх структурах державного сектору.
У рамках Закону про результативне управління спрощені вимоги до звітності,
приділена велика увага зменшенню ризиків невиконання програм, оптимізована
взаємодія з громадськістю і Конгресом для більш повної оцінки програм, істотно
посилена оцінка програм усередині відомств. У органах законодавчої влади США
ключову роль в оцінці державних програм відіграє підпорядковане Конгресу Головне
контрольне управління США (Government Accountability Office – GAO).
У США Головне контрольне управління вже давно публікує оцінки програм і
наділене широкими повноваженнями для оцінки усіх державних витрат або будь-якої
статті державних витрат з точки зору їх відповідності політиці, ефективності, результативності та якості послуг.
Федеральний уряд США не визначає рейтинг урядів штатів на основі їх
результатів діяльності: методологія складання рейтингу не вважається актуальною
в умовах децентралізованої системи державного управління США. Також спостерігаються істотні відмінності у видах послуг, що надаються одними і тими ж державними агентствами в різних штатах, а це не дозволяє проводити прямі порівняння
і складати рейтинги. У той же час є цілий ряд незалежних (неурядових) організацій, які не лише оцінюють результати діяльності адміністрацій штатів, але також
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використовують особливу систему оцінок. Такою оцінкою, наприклад, займався
протягом 14 років Науково-дослідний центр П’ю (The Pew Center) США, який відповідав за реалізацію Проєкту з оцінки результатів діяльності Уряду «Оцінка штатів»
(Government Performance Project).
У Великій Британії на рівні органів виконавчої влади, інших державних
установ розробляються стратегічні плани діяльності і публікуються звіти про результати. З 2012 року у рамках реалізації реформи державної служби створено єдину
інформаційну систему управління, засновану на даних різних органів виконавчої
влади, інших установ, вживаються заходи з подальшого розвитку систем УОР на індивідуальному рівні. Також у 2018 році було оновлено Зелену книгу з аналізу та оцінки
центральних органів виконавчої влади (The Green Book: appraisal and evaluation in
central government), що надає рекомендації щодо розробки та реалізації моніторингу та оцінки політик, проєктів та програм до, протягом та після їх впровадження.
Оновлена Зелена книга враховує уроки, отримані під час застосування редакції від
2003 року, а також інших попередніх видань протягом 40 років.
Державні програми в Канаді піддаються стратегічному перегляду кожні
чотири роки, щоб була можливість виявити відхилення у їх реалізації від пріоритетних напрямів діяльності уряду, а також зміни потреб клієнтів, принципів ефективності, результативності та економічності.
У Словенії діє система адміністративного інформаційного обслуговування
в Целє (AISS), яка сприяє ще більшій співпраці між Адміністративним підрозділом
Целе та іншими органами державної влади і місцевого самоврядування. Інформація,
передана через AISS, дозволяє своїм клієнтам декларувати свої запити з усіма необхідними додатками. Через це влада може вирішувати запити більш ефективно та у
встановлені законом строки. У результаті підвищується задоволеність споживачів і
співробітників. При визначенні ступеня задоволеності інших органів державної влади
та місцевого самоврядування роботою Адміністративного підрозділу в Целє було
отримано оцінку «чудово». З 2013 року всі справи Адміністративного підрозділу вирішуються в установлені законом строки або раніше.
Використовуючи CAF в якості керівництва, у Португалії вдалося напрацювати чітке уявлення про повноваження служб персоналу та удосконалити функції
з управління персоналом шляхом створення навчальних команд, які працюють з
керівниками, сприяння добровільній та короткостроковій участі в проєктах,
узгодження організаційних та індивідуальних компетенцій з відповідними планами
розвитку і створення навчального співтовариства для управління ефективністю.
Рівень участі співробітників у навчанні збільшився на 21%, і більше 126 співробітників
(250 навчальних годин) пройшли навчання за такими темами, як функції управління
персоналом та взаємодія з внутрішніми клієнтами.
Так, для клієнтоорієнтованого підходу обов’язковим є визначення цілей і
завдань, розуміння очікуваного результату, а також облік отриманих результатів під
час виконання наміченого і подальшого планування. У більшості країн, чий досвід
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був проаналізований, нині проводяться подальші реформи із впровадження механізмів і інструментів клієнтоорієнтованого підходу, вдосконалення використовуваних підходів з урахуванням технологічних і політичних викликів сьогоднішнього
дня, бюджетних обмежень і високих очікувань громадян щодо якості і доступності
державних послуг.

11.5. Клієнтоорієнтований підхід при здійсненні владних
повноважень
Основним елементом застосування клієнтоорієнтованного підходу на практиці від органів влади при здійсненні владних повноважень є формат надання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Адміністративні послуги в Україні відповідно до чинного законодавства надаються трьома способами: суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та з єдиного державного
вебпорталу електронних послуг «Дія».
Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий
орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, що зазначений у частині другій статті 12 Закону України «Про
адміністративні послуги», у якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади,
інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної
реєстрації, уповноважений відповідно до закону надавати адміністративні послуги.
Суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за
отриманням адміністративних послуг.
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи,
спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи
відповідно до закону.
Надання послуг через ЦНАП стало підтвердженням, що функціонування
державних органів може бути ефективним і навіть, за рівнем сервісу, випереджати
провідні бізнесові структури. Саме така якість послуг є новим форматом державної
служби, а адміністратори ЦНАП – новим професійним, клієнтоорієнтованим
обличчям органів влади.
Перевагами ЦНАП є виключення особистих контактів з особами, що
приймають рішення при отриманні адміністративних послуг, зручні умови отримання
послуг, зони очікування, електронна черга, запис на конкретну годину прийому, зручності для осіб з особливими потребами, зручності для батьків з дітьми.
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Саме за допомогою організації надання послуг від органів влади через ЦНАП
запроваджено клієнтоорієтований підхід. Так у широкому і зручному доступі для
громадян з’явилась інформація про послугу та процедуру, отримання, прийняття
рішення, прозорість, завдяки інформаційним та технологічним карткам, а також
контроль за наданням послуг, терміни видачі та безпідставні відмови. З’явився зрозумілий перелік послуг, а дозвільно-погоджувальна процедура проходить шляхом спілкування чиновників між собою, не вимагаючи зайвих довідок від заявника.
ЦНАПи на сьогодні, це не тільки центри надання послуг, але й соціальний
простір, осередок спілкування з громадою міста. Мистецькі та соціальні акції, живі
куточки – це ті заходи, які сприяють роботі з людьми та налагодженню взаємодовіри.
Одним з основних завдань ЦНАП є організація надання адміністративних
послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається
органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних
послуг. Такий перелік має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади,
затверджені Кабінетом Міністрів України.
На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг
через ЦНАП також можуть надаватися інші адміністративні послуги.
• Відповідно до норм Закону ЦНАП утворюються при:
– Київській міській державній адміністрації;
– Севастопольській міській державній адміністрації;
– районній державній адміністрації;
– районній у місті Києві державній адміністрації;
– районній у місті Севастополі державній адміністрації;
– виконавчому органі міської ради міста обласного, республіканського
значення, Автономної Республіки Крим.
ЦНАП можуть утворюватися при виконавчому органі міської (міста районного значення), селищної, сільської ради у разі прийняття відповідною радою такого
рішення.
У містах і селищах, які є адміністративними центрами Автономної Республіки
Крим, областей чи районів, а також у містах Києві та Севастополі ЦНАП можуть
забезпечувати надання адміністративних послуг обласних, районних і відповідних
міських державних адміністрацій на основі їх узгоджених рішень.
У разі утворення ЦНАП районними державними адміністраціями такі центри
можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на основі їх узгоджених рішень.
З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть
утворюватися територіальні підрозділи ЦНАП та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру.
У разі утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП у
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структурі відповідної міської ради, міської, районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладаються
керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого центру.
Перший етап створення ЦНАП – це витрати на приміщення, ремонт, проєкт,
дизайн, меблі, комп’ютерну техніку, канали зв’язку, специфічні робочі станції, навігацію, зони очікування, дитячий куточок, зручності для осіб з особливими потребами,
підтримку в робочому стані інформаційних ресурсів та систем, їх подальший розвиток.
Наступні кроки ЦНАПу полягають у підборі персоналу, достатній кількості
адміністраторів, їх навчанні, психологічних тренінгах, забезпеченні гідної заробітної
плати тощо.
Особливу увагу слід приділити обслуговуванню осіб з інвалідністю та інших
верст громадян, які потребують особливого ставлення.
Особи з інвалідністю, літні люди, сім’ї з малолітніми дітьми відчувають потребу
в інтеграції до суспільного життя. Сучасний тренд «інклюзія» має на меті включення
усіх громадян в соціум. Адже найчастіше можливості обмежені не інвалідністю, а
відсутністю відповідних умов.
Рис. 5. Розподіл часу та функцій при наданні адміністративної послуги
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Серед основних вимог до організації роботи ЦНАП є, насамперед, матеріально-технічне забезпечення робочих місць учасників ЦНАП, що надають адміністративні послуги. Графік їх роботи визначається Регламентом ЦНАП, який затверджується органом, що прийняв рішення про створення ЦНАП згідно з Примірним
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Регламентом про Центр надання адміністративних послуг. Тому актуальним буде
розглянути, що змінюється у розрізі надання послуги через ЦНАП.
Враховуючи основні завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг, що передбачені статтею 13 Закону України «Про адміністративні
послуги», особливу увагу слід приділяти таким напрямкам організації роботи центрів:
– забезпечення сервісу для відвідувачів;
– мінімізації часу витраченого ними в ЦНАП;
– відкритості та прозорості надання послуг.
Робота адміністраторів на першому етапі взаємодії із заявниками
відповідальна та доволі тяжка, оскільки полягає в налаштуванні їх на позитивний
досвід з надання сервісу від органів влади. Зазвичай це найкваліфікованіші адміністратори з розширеними повноваженнями керівника, для того щоб адекватно та
своєчасно реагувати на ситуацію, що відбувається тут і зараз. Саме адміністратор
на рецепції допомогає скористатись електронною чергою, ЦНАПом, реагувати на
конфліктні ситуації, надати консультацію, домогти заповнити заяву та перевірити
документи у разі потреби, зробити копії, якщо суб’єкт надання адміністративної
послуги вимагає наявність таких копій, допомогти особам з особливими потребами,
батькам з дітьми, та прийняти рішення щодо обслуговування заявників позачергово.
Оскільки найцінніше для відвідувачів це час, тому необхідно розділяти процеси
прийому та видачі документів, розподіляти потоки черги. До прикладу, для прийому
документів витрачається близько 15 хв., тоді як для видачі документів – близько 2 хв.
Відповідно для видачі документів необхідно менше обслуговуючого персоналу.
Колл-центр – це комунікація із заявниками засобами телекомунікаційного
зв’язку, що передбачає:
– персональну консультацію;
– можливість дізнатись про готовність документу;
– залишити скаргу/подяку;
– записатись на конкретну годину прийому;
– отримати допомогу в покроковому отриманні електронних послуг.
Важливо щоб адміністратори були уніфіковані, тобто вміли працювати на
будь якій дільниці роботи, оскільки це дозволяє своєчасно та адекватно реагувати
на потреби заявників, а також унеможливлює корупцію та будь-які домовленості між
сторонами процесу.
Інфоресурсний відділ. Тут доречніше розподілити на інформаційний (аналіз/
аналітика чинного законодавства у сфері адміністративних послуг, інформаційних та
технологічних карток, логістика надання послуг, аналітика результативності та якості
роботи ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг, контроль за термінами
надання адміністративних послуг, та безпідставними відмовами суб’єктів надання
адміністративних послуг) та ресурсний (підтримка в робочому стані всіх ресурсів
ЦНАПу, каналів зв’язку, комплексної системи захисту інформації та серверів).
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Щоб втілити амбітну ціль «державні послуги онлайн» важлива не лише воля
влади, але й готовність суспільства.
Так у ЦНАП повинні функціонувати куточки самообслуговування, які є платформами для навчання заявників, як скористатися доступними онлайн-сервісами.
Адже на сьогодні значна частина суспільства з обережністю ставиться до таких
послуг. Важливим є навчання відвідувачів у простій доступній формі, які сервіси вже
функціонують, як вони працюють. Кваліфікований адміністратор на практиці, крок за
кроком навчить, що електронні послуги це зручно і безпечно.
Найактуальнищим питанням сьогодення є безпека, не розголошення конфенденційної/особливочутливої інформації при наданні послуг органами влади. І як
наслідок довіра до органів влади.
Законом України «Про захист персональних даних» встановлено основні
принципи обробки персональних даних. Так важливим у роботі ЦНАП став Кодекс
поведінки з обробки персональних даних в ЦНАП, підписаний Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини як такий, що відповідає вимогам законодавства у сфері захисту персональних даних.
Дотримання правил Кодексу забезпечує високий рівень захисту персональних
даних суб’єктів звернень, працівників ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних
послуг. Кодексом також затверджений Порядок обробки персональних даних в
ЦНАП та процедури їх обробки. Політика ЦНАП щодо захисту персональних
даних у сфері надання адміністративних послуг складається безпосередньо із забезпечення захисту персональних даних в ЦНАП, визначення структурного підрозділу або відповідальної особи, що організовує роботу, пов’язану із обробкою персональних даних, яка становить особливий ризик для прав та свобод суб’єктів персональних даних.
Дотримання Кодексу із захисту персональних даних особливо актуальна
в еру цифрових технологій, електронних довірчих послуг та інших дистанційних
відносин, де довіра до ЦНАП та органів влади є запорукою розвитку суспільних
відносин у сфері надання якісних адміністративних послуг на основі ефективного
захисту персональних даних.
Використання цифрових технологій для послуг від органів влади, курс країни
на діджиталізацію, оптимізація технічного ланцюжка надання публічних послуг в
електронному вигляді – все це завдання сервісної держави.
Термін «публічна послуга» досі на рівні чинного законодавства не визначений,
що призводить до різного розуміння спектру таких послуг та їх трактування.
Послуги – це вид діяльності, який задовольняє певну людську потребу, яка
здійснюється за її зверненням.
Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором, а
саме державними органами влади, органами місцевого самоврядування, держаними
підприємствами, комунальними підприємствами, акредитованими суб’єктами, нотаріусами або іншими суб’єктами за рахунок публічних коштів
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Таблиця 1.
Види публічних послуг
Державні послуги

Муніципальні послуги

Адміністративні
(надаються переважно органами виконавчої
влади) зокрема, дозвільна діяльність

Адміністративні
(надаються переважно органами місцевого
самоврядування) зокрема, дозвільна
діяльність

Неадміністративні
Неадміністративні
(надаються переважно державними
(надаються переважно комунальними
підприємствами, установами, організаціями) підприємствами, установами, організаціями)

Рис. 6. Модель типологізації публічних послуг (Н. Шамрай)

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ
ДЕРЖАВНІ
ПОСЛУГИ
надаються органами
державної влади,
державними
підприємствами

МУНІЦИПАЛЬНІ
ПОСЛУГИ
надаються органами
місцевого
самоврядування

Адміністративні послуги (управлінські)
результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг за
заявою фізичної або юридичної особи,
спрямований на набуття, зміну чи припинення
прав та / або обов’язків такої особи відповідно
до закону
Комунальні послуги
результат господарської діяльності, спрямованої
на забезпечення умов проживання та
перебування осіб у жилих і нежилих
приміщеннях, благоустрій населених пунктів,
побутове обслуговування населення тощо

Адміністративні
оформлення документів, свідоцтв,
посвідчень тощо

СОЦІАЛЬНІ
ПОСЛУГИ

Матеріальна допомога
Соціальне обслуговування

З метою утвердження функціонування сервісної держави – держави для
громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб
у сфері надання публічних послуг, у тому числі адміністративних послуг, створення
сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання
таких послуг Указом Президента України № 647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг» передбачено основні напрямки розвитку
сфери надання публічних послуг, серед яких: визначення та впровадження єдиних
вимог до надання публічних послуг, у тому числі ключових показників ефективності,
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граничного часу очікування, показників задоволеності суб’єктів звернення; поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму та оприлюднення
на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади щоквартальних звітів про стан
реалізації відповідних заходів із відображенням інформації про послуги, переведені в
електронну форму, та послуги, порядок та умови отримання яких спрощено.
Поліпшення якості надання публічних послуг населенню є основним функціональним змістом діяльності електронного уряду. Формування електронного уряду
передбачає розвиток сфери державних публічних послуг, комунікативних технологій
їхнього контролю та планування, цільових специфікацій інформації відповідно до
запитів споживачів, а також розвиток різних призначених для користувача інформаційних сервісів у цифровому середовищі.
Наразі доволі багато сервісів від органів влади вже реалізовано в електронному вигляді органами на власних порталах. Успішними прикладами є сервіси:
• на рівні держави – з реєстрації та перереєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності; щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно; з призначення соціальної допомоги при народженні дитини;
для отримання витягів з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку; відомостей про право власності на земельну ділянку; інформацію про
осіб, що переглядали відомості щодо прав власності на земельні ділянки та ін.,
• на рівні органів місцевого самоврядування – видачі довідок з реєстру
територіальних громад; державної реєстрації потужностей операторів ринку;
отримання дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові
або габаритні параметри яких перевищують нормативи; з погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів; реєстрації декларації про відходи; подачі документів через
особисті кабінети , електронні консультації тощо.
Для того щоб надати українцям можливість отримувати послуги від держави
в режимі онлайн запроваджений портал Дія (скорочення від «Держава і я») – український e-сервіс державних послуг. Це мобільний застосунок з цифровими документами та портал з публічними послугами, на якому вже реалізовані такі сервіси як:
– цифрове відображення водійського посвідчення;
– цифровий студентський квиток;
– цифрове відображення паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон;
– проєкт е-Малятко, що дозволяє отримувати 10 державних послуг, пов’язаних із народженням дитини, за однією заявою відразу в пологовому
будинку. Зокрема, можна зареєструвати народження дитини та її місце
проживання, оформити фінансову допомогу при народженні, зареєструвати немовля в електронній системі охорони здоров’я, отримати посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї тощо.
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Цей підхід має зменшити кількість візитів до органів влади та кількість документів, що вимагаються.
Портал Дія також забезпечує такі освітні послуги як: базові цифрові навички,
цифрова грамотність для вчителів, серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»,
«Смартфон для батьків», «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» та «Діджиталфізкультура для школярів за участі зірок спорту».
Також портал допомогає середньому та малому бізнесу. Зокрема цей Єдиний
дозвільний центр (офіс) One stop shop для майбутніх та досвідчених підприємців , що
зараз працює у тестовому режимі.
Портал Дія в Ураїні виконуватиме функцію єдиного доступу до послуг в електронному вигляді, надаючи послуги у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Такі наприклад, як довідка про відсутність судимості (вебсайт Головного сервісного центру
МВС України), допомога при народженні дитини (вебсайт Мінсоцполітики), відомості
про власника землі (вебсайт Держгеокадастру) та ін.
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РОЗДІЛ 12. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
12.1. Загальна процедура управління проєктами
Аналізуючи роботу будь-якого органу державної влади, установи чи організації, майже завжди можна виділити два основних види діяльності, які існують паралельно: поточні процеси (операції) і проєкти. Будь-яка діяльність вимагає ресурсів,
виконується людьми і відповідно вимагає планування і контролю.
Основними відмінностями цих двох видів діяльності є те, що процеси носять
циклічний, повторюваний характер, а проєкти спрямовані на досягнення унікальних
цілей в певні терміни.
Проєкти, як правило, спрямовані на реалізацію тих чи інших змін всередині
організації або в зовнішньому середовищі.
Проєкт є серією заходів, спрямованих на досягнення чітко визначених цілей
протягом певного періоду часу та з визначеним бюджетом.
Програма може мати різне значення:
• сукупність проєктів, об’єднаних у рамках загальної всеосяжної мети/цілі;
• постійний набір ініціатив/послуг, які підтримують спільні цілі;
• секторальна програма, яка визначається відповідною галузевою політикою
уряду.
Основні характеристики проєкту:
– наявність проблеми, на вирішення якої буде спрямовано проєкт;
– наявність учасників, включаючи основну цільову групу і кінцевих бенефіціарів (споживачів);
– системність та цілеспрямування;
– взаємозалежність мети, цілей, завдань, дій, ресурсів та очікуваних результатів проєкту;
– обмеженість ресурсів;
– обмежена протяжність у часі, з певним початком і кінцем;
– формування плану реалізації проєкту на основі залежності між якістю,
вартістю та тривалістю робіт проєкту;
– виявлення потенційних ризиків та пошук шляхів їх подолання;
– виокремлення та взаємодія процесів творення продукту проєкту та управління ним;
– наявність зворотного зв’язку між продуктами, результатами, цілями, діями
і ресурсами проєкту;
– розроблена система моніторингу та оцінки для підтримки управління
проєктом;
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– фінансово-економічне обґрунтування користі від проєкту, яка має перевищувати видатки на його реалізацію;
– новизна: як правило, виконується щось, що ніколи не робилося раніше.
Управління проєктним циклом – методологія для підготовки, впровадження
та оцінки проєктів та програм, заснована на принципах логічного рамкового підходу.
Управління проєктом – сукупність заходів, спрямованих на підготовку та реалізацію
проєкту.
Відповідно до методики, розробленої Європейською Комісією, цикл
проєкту поділяється на п’ять фаз:
– програмування;
– ідентифікація;
– формулювання;
– запровадження;
– оцінювання.
Світовий банк поділяє цикл проєкту на шість фаз:
– ідентифікація;
– підготовка;
– оцінка;
– переговори/схвалення;
– впровадження/підтримка;
– завершення / оцінка.
Для забезпечення ефективного досягнення цілей проєкту, тобто
наперед визначених у проєктах результатів, під час їх розробки та реалізації використовують методологію управління проєктним циклом, специфічну управлінську діяльність щодо прийняття рішень упродовж життєвого циклу проєкту.
Базовими принципами методології є інтегрований та логіко-структурний
підходи, а також те, що проєкти є системною цілісністю і складаються з фаз та етапів,
що повторюються і для яких можна встановити загальні правила.
В основу проєктного циклу покладено три основні принципи:
1. Критерії та процедури прийняття рішень визначаються на кожному етапі
(включаючи основні вимоги до інформації та критерії оцінки якості).
2. Зміна етапів циклу відбувається за прогресивним принципом – для успішного
виконання наступного етапу необхідно закінчити попередній.
3. Програмування та ідентифікація нових проєктів відбувається на базі результатів моніторингу й оцінки як частина структурного процесу зворотнього
зв’язку й засвоєння інституційних уроків.
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I. Програмування проєкту
На цьому етапі визначається проблемне поле, уточнюється проблемна ситуація та описується публічна проблема, яка буде вирішуватися у форматі проєкту.
Для цього необхідно провести огляд макроекономічних та соціально-економічних
показників на регіональному та національному рівнях (для локальних проєктів –
на місцевому рівні), відшукати незаперечні, чіткі та зрозумілі аргументи на користь
відібраної для проєкту проблеми, визначити перешкоди та можливості розвитку з
урахуванням попереднього досвіду розв’язання проблеми, пріоритетів національної
та регіональної політики і стратегії донорських організацій.
На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) проведіть аналіз заінтересованих осіб:
а) визначте загальну проблему або сприятливу можливість для розвитку з
метою подальшого розподілення ресурсів відповідно до потреб пріоритетних груп;
б) визначте всі групи, які зацікавлені у (потенційному) проєкті, та опишіть
їх основні характеристики;
в) інтерпретуйте результати аналізу та включіть необхідну інформацію
у схему проєкту. Після завершення збору та обробки достатньої кількості інформації настає час зустрічі заінтересованих осіб, яка проводиться у вигляді засідання робочої групи й має на меті аналіз проблем і
початок процесу розробки проєкту;
2) здійсніть аналіз проблем, побудуйте «Дерево проблем»:
а) створіть групу для проведення «мозкового штурму», яка складатиметься з 6–12 учасників – заінтересованих осіб, експертів у відповідній
сфері та потенційних бенефіціарів (кінцевих користувачів);
б) проведіть «мозковий штурм» з метою визначення переліку проблем.
Обговоріть проблеми, які заінтересовані особи (учасники) вважають
пріоритетними. Сформуйте список проблем, які турбують учасників;
в) побудуйте діаграму «Дерево проблем»;
г) сформулюйте проблеми (опишіть їх);
3) визначте цілі, побудуйте «Дерево цілей». Ціль – це майбутній
бажаний стан існуючої проблеми. Розробляючи «Дерево цілей»,
необхідно визначити, що ви хочете зробити і для чого:
а) конвертуйте (змініть) всі негативні формулювання аналізу проблем на
позитивні та сформулюйте перелік бажаних і реальних цілей;
б) перевірте правильність встановлення взаємозв’язків між засобами і
кінцевими досягненнями (результатами);
в) перегляньте та уточніть формулювання цілей, додайте нові цілі, а
неприйнятні цілі видаліть (за необхідності).
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«Мозковий штурм» – метод групової творчості, який передбачає формулювання висновку для вирішення конкретної проблеми, який був розроблений на основі
ідей, спонтанно внесених його членами.
«Мозковий штурм» проводять протягом 60–90 хвилин. На початку заходу модератор ознайомлює учасників з темою обговорення, завданнями та правилами проведення «мозкового штурму». Зокрема, учасники мають висувати ідеї щодо теми обговорення, при цьому обов’язковою умовою є заборона критикувати висунуті ідеї. Кожну
ідею потрібно стисло записувати на дошці чи фліп-чарті. У такий спосіб учасники «мозкового штурму» формують список проблем, серед яких вибираються пріоритетні.
Визначення пріоритетних проблем проводять за допомогою оцінювання.
Для проведення оцінювання встановлюють критерії та присвоюють їм числові
значення. Результати оцінювання записують у матрицю рішень.
Наприклад, за результатами «мозкового штурму» сформовано список з трьох
проблем, які умовно позначимо А, Б, В. Для оцінки цих проблем розроблено такі
критерії:
• актуальність проблеми(1–5 балів);
• соціально-економічна значущість (1–7 балів);
• масштабність і конкретність (1–6 балів);
• вирішуваність (1–5 балів).
Кожному критерію присвоюють числове значення від мінімального до максимального і записують його у дужках (min–max).
Проблеми оцінюють за визначеними критеріями та виставляють оцінки у
відповідні графи. Потім зважують оцінки критеріїв за кожною проблемою, визначають їх суму та записують у стовпець (для зважування оцінки потрібно її значення
помножити на максимально можливе). Проблема, яка набрала найбільшу зважену
суму, є найбільш пріоритетною і може бути вибрана як початкова.
II. Ідентифікація проєкту
Етап ідентифікації присвячений формулюванню ідей (варіантів) проєкту
щодо вирішення відібраної на етапі програмування публічної проблеми, відбору ідеї
проєкту, визначенню його мети та цілей, які мають бути пов’язані з національними,
регіональними чи секторальними пріоритетами та цілях і вимогах донора, а також
мають бути доречними (актуальними), досяжними (здійсненними) і сталими (підтримуватися після завершення проєкту).
На цьому етапі розпочинається формування логіко-структурної
матриці та концепції проєкту.
Отже, необхідно, щоб ідеї проєктів базувалися на пріоритетах і цілях, визначених у відповідному Стратегічному документі для країни. Для України це – Угода
про асоціацію між Україною та ЄС. Таким чином, «мета» кожного проєкту (за умови
фінансування Європейською Комісією) має витікати з відповідних положень Угоди
про асоціацію або відповідати цілі секторальної політики чи програми.
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На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) організуйте консультації з основними учасниками (заінтересованими особами), забезпечте їх активну участь у процесі прийняття рішень;
2) визначте ідеї (варіанти) проєкту, які узгоджуються з пріоритетами розвитку регіону, країни, донора. За результатами виконання
цього завдання має бути сформований перелік ідей (варіантів проєкту).
Визначення ідей (варіантів) проєкту здійснюється на основі логіко-структурної матриці, враховуючи вимоги доречності (актуальності), здійсненності та стійкості;
3) відберіть ідеї проєкту, визначте мету та цілі проєкту;
4) оцініть основні атрибути системи якості проєкту: актуальність,
здійсненність, ефективність та належне управління.
У кінці етапу ідентифікації оцініть основні атрибути системи якості проєкту:
актуальність, здійсненність, ефективність та належне управління.
Основними документами, які вимагає Європейська Комісія на цьому етапі, є:
– технічне завдання для будь-яких попередніх техніко-економічних обґрунтувань, що фінансуються Європейською Комісією;
– ідентифікаційний опис, включаючи проєкт технічного завдання для техніко-економічного обґрунтування / вивчення проєкту;
– фінансова пропозиція для програми / пакета проєктів.
III. Формулювання
На цьому етапі ідея проєкту, відібрана на етапі ідентифікації, перетворюється
у проєкт, тобто проєктні ідеї розвиваються та розробляються до стану плану заходів
і дій. Проводиться перевірка досяжності та стійкості результатів заходів, ідентифікуються ризики та припущення. На основі плану заходів/дій (графіка робіт), наведеному
у масштабі часу з урахуванням ресурсних обмежень та вимог до якості, розробляється бюджет проєкту.
Етап формулювання має завершитися підготовкою документів з аналізу
ситуації.
Основними видами оцінювання мають бути:
– політичний і програмний контексти;
– аналіз учасників та оцінка інституційного потенціалу;
– аналіз проблем;
– засвоєні уроки та аналіз поточних/запланованих ініціатив;
– вибір стратегії.
На етапі формулювання проєктні ідеї розробляються до стану плану дій та
перевіряються на виконуваність і стійкість. Створюється опис проєкту.
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На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) розробіть графік робіт проєкту. Для розробки графіка робіт (діаграми
Ганта) використовують логіко-структурну матрицю проєкту, з якої до
графіка переносять основні види робіт. Якщо в матриці основні дії не
розроблялися, то їх необхідно розробити за кожним запланованим результатом. Графік робіт складається з двох частин – лівої та правої.
У лівій частині розміщають перелік робіт та їх характеристики (тривалість,
ймовірні дати початку й завершення, потреби у ресурсному забезпеченні), відповідальних виконавців, а у правій – графічне зображення робіт у масштабі часу, з урахуванням їх тривалості, послідовності виконання та залежності одна від одної.;
2) заплануйте ресурси і витрати. Визначення витрат і джерел фінансування
здійснюється відповідно до етапів графіка робіт та за результатами підготовки
загального бюджету проєкту;
3) після завершення розробки бюджету проєкту проведіть самооцінку
забезпечення якості проєкту:
а) відповіді на запитання самооцінки включіть в опис проєкту;
б) обґрунтування і копії документів (листів, запитів, звернень), що підтверджують факти, викладені в основному тексті проєкту, розмістіть у додатку;
в) не ігноруйте проведення самооцінки забезпечення якості проєкту;
4) після проведення самооцінки та відповідного коригування проєкту
складіть анотацію проєкту – короткий опис проєкту (не більше 5-ти
сторінок, якщо інше не вказано у вимогах донора).
IV. Фінансування проєкту
На етапі фінансування відбувається розгляд фінансової пропозиції, розробленої на попередньому етапі проєктного циклу, та приймається рішення про фінансування проєкту.
Усі процеси цього етапу проєктного циклу (попередній розгляд проєктної
заявки, оцінювання, прийняття рішення про фінансування) здійснюються донором
(фінансовим комітетом).
V. Впровадження проєкту
Цей етап розпочинається після прийняття рішення про фінансування проєкту.
Він є найважливішим етапом у проєкті, оскільки саме на цьому етапі забезпечується
досягнення запланованої користі.
Цей етап складається з трьох основних стадій:
1) початкова:
– укладіть контракти;
– мобілізуйте ресурси;
– встановіть робочі відносини з учасниками;
– проведіть початкові семінари (комунікаційні заходи);
– перегляньте проєкт та проаналізуйте робочий план;
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2) основна (виконання робіт):
– забезпечте наявність та використання ресурсів, включаючи персонал;
– виконуйте роботи і забезпечте досягнення результатів;
– здійсніть моніторинг та аналіз ходу виконання робіт для визначення відповідності проєкта затвердженому плану дій та здійсніть корекцію відхилень;
– перегляньте операційні плани з позицій набутого досвіду;
– відзвітуйтесь про виконання робіт;
3) заключна:
– поступово передайте всі обов’язки майбутнім «власникам» результатів
проєкту;
– перевірте наявність складених планів підтримки;
– перевірте ефективність передачі відповідних навичок;
– надайте допомогу у покритті періодичних витрат;
– встановіть систему моніторингу та оцінки.
Обов’язковими умовами, трьома основними «китами» для досягнення успіху проєкту є його якість, вартість і час на реалізацію. Їх називають
«троїстою обмеженістю» або «трикутником управління проєктами» (The
Project Management Triangle). Основні суперечності та відхилення від графіка робіт
при виконанні проєкту виникають у цьому трикутнику.
Зміна одного з параметрів проєкту впливає на зміну інших. Так, збільшення
тривалості виконання робіт зазвичай збільшує їх вартість (за денної оплати праці), а
намагання наздогнати втрачений час спричинює зниження якості робіт. Це призводить до завищення вартості проєкту та погіршення його якості. А у випадку, коли
встановлено неякісне виконання роботи, вимагається додатковий час і кошти на її
переробку чи доробку.
При управлінні проєктом пам’ятайте про час, постійно звіряйтеся з графіком
робіт (зіставляйте фактично витрачений час на виконання робіт із запланованим).
Відхилення від графіка робіт завжди відбивається на термінах та результатах
роботи і це відображається у графіку робіт. Якщо є загроза відставання від плану
виконання робіт, аналізують причини і розробляють заходи коригування проєкту.
Але пам’ятайте, управляти можна лише тією частиною проєкту, що залишилася.
VI. Моніторинг та оцінка
Виконання проєкту обов’язково має супроводжуватися регулярним моніторингом і оцінюванням. При цьому визначається стан виконання проєкту у розрізі
видатків, виконання робіт, використання ресурсів, досягнення результатів та управління ризиками.
Моніторинг проєкту – це систематичний і постійний збір та аналіз управлінської інформації стосовно витрат, використання ресурсів, виконання робіт, прогресу
проєкту, досягнення результатів та управління ризиками для сприяння ефективному
прийняттю рішень з метою вчасного та якісного завершення проєкту.
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Оцінювання та аудит проєкту проводять для визначення досягнутого
ефекту та віддачі проєкту, встановлення відповідності результатів і продуктів проєкту
визначеним цілям, а також розробки пропозицій та рекомендацій для майбутніх
проєктів.
Моніторинг, оцінка та аудит проєкту стосуються збору, аналізу та використання інформації для прийняття управлінських рішень, проте відрізняються один
від одного за метою і часом проведення, а також спрямованістю щодо ієрархії цілей
логіко-структурної схеми.
Базовими інструментами для проведення моніторингу є логіко-структурна
матриця та графік робіт.
На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) зберіть управлінську інформацію:
– проводьте регулярні перевірки – щомісячно/щоквартально та за
датами контрольних пунктів;
– визначте інформацію про фактичне виконання проєкту за індикаторами, розробленими в логіко-структурній матриці; термінами, запланованими у графіку робіт; якістю виконання робіт; обсягами видатків і
ресурсів (фінансовий прогрес), а також попередньою реакцією заінтересованих осіб на роботу проєкту;
2) проведіть аналіз / оцінку управлінської інформації (аналіз змін):
– визначте успіхи і проблеми під час виконання проєкту;
– встановіть причини відхилень фактичних показників видатків, термінів
і тривалості виконання робіт, використаних ресурсів, якості робіт від
планових, а також неочікуване або вороже ставлення заінтересованих
осіб до виконання робіт проєкту;
3) розробіть рекомендацій, підготуйте звіти:
– розробіть коригуючі заходи;
– підготуйте пропозиції для прийняття рішень (внесення змін до логіко-структурної матриці, графіка робіт, графіка ресурсів і бюджету).
Оцінювання, як і збір інформації, проводиться упродовж виконання проєкту.
Розрізняють три види оцінювання проєктів: самооцінка, зовнішнє оцінювання
(проводиться зовнішніми оцінювачами, оцінюється актуальність, ефективність,
результативність, вплив/внесок і життєздатність) та оцінювання виконання проєкту.
Оцінювання виконання проєкту ґрунтується на логіко-структурній матриці,
графіках виконання робіт і використання ресурсів/бюджету.
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На цьому етапі доцільно виконати такі кроки:
1) оцініть прогрес щодо досягнення цілей і використання ресурсів:
– визначте прогрес щодо досягнення цілей;
– встановіть відповідність/відхилення фактичного використання ресурсів
від плану;
– розробіть рекомендації з коригування проєкту;
2) оцініть терміни і тривалість виконання робіт:
– оцінюючи роботи, використовуйте правило фіксації поточного стану;
– визначте відповідність/відхилення фактично витраченого часу на виконання робіт до запланованого;
– розробіть рекомендації з коригування графіка робіт;
3) оцініть якість, включаючи управління ризиками:
– встановіть відповідність/відхилення фактичної якості виконання робіт
від запланованої, визначте ймовірність настання ризикових подій;
– розробіть рекомендації з покращання якості виконання робіт та пом’якшення ризиків;
4) оцініть вартість:
– визначте відповідність/перевитрати фактичних видатків стосовно
запланованого бюджету;
– розробіть рекомендації з мінімізації витрат.
За результатами моніторингу і оцінювання проведіть коригування тієї частини
проєкту, яка залишилась. За необхідності перегляньте зміст проєкту, переплануйте
графік робіт і визначте нові контрольні пункти, внесіть зміни у графік ресурсів і бюджет.

12.2. Залучення допомоги ЄС в рамках інструментів
інституціональної розбудови Twinning і TAIEX
Ефективне впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, реформування системи державного управління та державної служби потребує приведення
національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС та розвитку спроможності органу державної влади до його впровадження, залучення до цього процесу
актуальних знань і успішного міжнародного досвіду, зокрема, держав-членів ЄС, а
також додаткових фінансових ресурсів. Ключова роль у цьому процесі належить
допомозі ЄС у рамках інструментів інституціональної розбудови Twinning і ТАІЕХ.
Міжнародна технічна допомога – фінансові та інші ресурси і послуги, що
відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній
та безповоротній основі з метою підтримки України.
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12.2.1. Інструмент інституціональної розбудови Twinning
Twinning – інструмент інституціональної розбудови ЄС, у рамках якого відбувається співпраця та обмін досвідом між державними органами України та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС з питань державного управління
та адаптації національного законодавства до стандартів ЄС для досягнення обов’язкових результатів. Ці обов’язкові результати пов’язані з цілями політики, такими як
підготовка до розширення ЄС або посилена співпраця відповідно до політики ЄС,
як це передбачено відповідними положеннями та угодами в рамках Інструменту
передвступної допомоги (IPA) та Європейського інструменту сусідства (ENI).
З січня 2007 року Інструмент передвступної допомоги (IPA) замінює ряд
програм та фінансових інструментів ЄС для держав-кандидатів або потенційних
держав-кандидатів, а саме: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS та фінансовий інструмент для Туреччини.
IPA 2007-2013 («IPA I») складається з п’яти компонентів:
• допомога для переходу та створення інституцій;
• транскордонне співробітництво (з державами-членами ЄС та іншими країнами, що мають право використовувати IPA);
• регіональний розвиток (транспорт, екологія, регіональний та економічний
розвиток);
• людські ресурси (зміцнення людського капіталу та боротьба з дискримінацією);
• розвиток сільської місцевості.
Держави-бенефіціари IPA поділяються на дві категорії:
• держави-кандидати (Туреччина, Албанія, Чорногорія, Сербія та Північна
Македонія), що мають право на всі п’ять компонентів ПІВ;
• потенційні держави-кандидати на Західних Балканах (Боснія і Герцеговина,
Косово за Резолюцією Ради Безпеки ООН 1244/99), що мають право лише на
перші два компоненти.
За законодавчу базу та фінансову допомогу IPA у 2014-2020 роках («IPA II»)
несуть відповідальність Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань
сусідства та переговорів щодо розширення, за винятком транскордонного співробітництва між державами-членами та державами-членами IPA.
Європейський інструмент сусідства і партнерства (ENPI) був започаткований у 2004 році на основі комунікації «Розширена Європа – сусіди», прийнятої
Європейською Комісією. Політика була визначена як структура, що регулює відносини ЄС із 16 східними та південними сусідами ЄС з метою сприяння стабілізації,
безпеки та процвітання відповідно до Глобальної стратегії зовнішньої політики та
політики безпеки Європейського Союзу. З 2014 року Європейський інструмент
сусідства (ENI) замінив Європейський інструмент сусідства і партнерства (ENPI).
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Реалізація ENI є спільним зусиллям, яке вимагає дій з боку обох сторін, сусідів
та ЄС. З боку ЄС, ENI залучає Європейську службу зовнішніх зносин (EEAS), служби
Європейської Комісії та держави-члени відповідно до узгоджених дій ЄС щодо
зовнішньої політики та політики безпеки.
Країни ENI:
• Алжир;
• Вірменія;
• Азербайджан;
• Білорусь;
• Єгипет;
• Грузія;
• Ізраїль;
• Йорданія;
• Ліван;
• Лівія;
• Молдова;
• Марокко;
• Сирія;
• Палестина;
• Туніс;
• Україна.
Перевагою інструменту Twinning є підтримка інституціональної структурної
реформи шляхом: надання експертної оцінки та консультування у відповідній сфері
державного управління, навчання персоналу ефективним методам та процедурам
роботи, допомога в розробленні законодавства та його наближенні до acquis
communautaire. При цьому системи держав-членів ЄС не копіюються, а адаптуються
таким чином, щоб ефективно функціонувати в Україні.
У рамках імплементації проєктів Twinning можна виділити такі механізми співпраці:
– надання експертної оцінки у відповідній сфері державного управління;
– допомога державному органу в розробленні та перегляді актуального
законодавства (перегляд нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до українського законодавства
відповідно до європейських стандартів; порівняльний аналіз національного та європейського законодавства);
– допомога державному органу в розробці внутрішніх регламентів,
процедур, інструкцій тощо;
– підтримка державного органу у зміцненні його інституційної спроможності шляхом здійснення європейськими експертами функціонального
обстеження та/або порівняльного аналізу актуальної інституційної структури державного органу;
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– здійснення навчання працівників державного органу (проведення семінарів та тренінгів іноземними експертами);
– здійснення навчальних візитів та стажувань представників українського
державного органу;
– проведення конференцій, круглих столів, обговорень тощо.
Основні характеристики інструменту Twinning:
– не є класичною технічною допомогою, оскільки передбачає співпрацю
між державними службовцями аналогічних органів влади та спрямований
на досягнення обов’язкових результатів спільними зусиллями партнерів з
держав-членів ЄС та органу-бенефіціара;
– передбачає конкурентну процедуру відбору установи-партнера з державчленів ЄС – з цією метою проводиться спеціальна тендерна процедура;
– не копіює систему держав-членів ЄС, а здійснює її адаптацію до наявних
умов таким чином, щоб вони ефективно функціонували в Україні, а також
сприяє наближенню до стандартів ЄС;
– період підготовки проєкту Twinning (від розробки проєктної пропозиції
до підписання контракту) у середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–2 роки;
– реалізація проєкту здійснюється за допомогою Постійного радника
проєкту Twinning, який є державним службовцем держави-члена ЄС
або прирівняний до нього, та відряджений на час реалізації проєкту до
держави-бенефіціара;
– проєкти Twinning мають характер грантової допомоги Європейської
Комісії та реалізуються відповідно до встановлених процедур і правил.
Європейською Комісію фінансуються:
– робота та перебування Постійного радника проєкту Twinning в
країні-бенефіціарі;
– робота середньо- та короткострокових експертів;
– витрати на підготовку та реалізацію проєкту;
– семінари, круглі столи, конференції (частково);
– навчальні візити;
– стажування представників органу-бенефіціара в установах держав-партнерів Twinning;
– робота державної установи держави-члена ЄС щодо реалізації проєкту (на
території держав-членів ЄС);
– витрати на усний та письмовий переклади;
– витрати на аудит;
– у окремих випадках – спеціалізоване обладнання.
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Крім того бенефіціар проєкту Twinning для успішної реалізації проєкту має
забезпечити проєкт відповідними кадровими ресурсами (призначити керівника
проєкту, партнера Постійного радника проєкту Twinning, створити робочі групи
з питань підготовки та реалізації проєкту), надати Постійному раднику проєкту
Twinning та його асистенту офіс у власному приміщенні, оснащений меблями та
необхідною технікою, забезпечити приміщенням для проведення тренінгів, семінарів та конференцій проєкту.
Постійний радник проєкту Twinning (далі – RTA, Resident Twinning
Adviser) – державний службовець або представник державного органу, громадянин
однієї з держав-членів ЄС, який відряджається до бенефіціара для координації заходів
на період реалізації проєкту Twinning.
Партнер RTA – державний службовець, який працює у бенефіціарі на
постійній основі та співпрацює з RTA протягом усього періоду реалізації проєкту.
Контактна особа (Contact Point) – особа, відповідальна за підготовку та
реалізацію проєктів Twinning у державному органі, яка є центром комунікації для всіх
заінтересованих сторін. Контактну особу рекомендовано призначати на рівні не
нижче начальника структурного підрозділу органу влади.
Відповідальна особа – особа, яка призначена бенефіціаром для організації
процесу реалізації проєкту, та яка безпосередньо готує звіти про виконану роботу.
Керівник проєкту від держави-члена ЄС – державний службовець або
прирівняна до державного службовця особа, що працює в державному органі (установі) держави-члена ЄС, здійснює разом із керівником проєкту Twinning від бенефіціара загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проєкту Twinning, та
несе відповідальність за досягнення його обов’язкових результатів.
Керівник проєкту від держави-бенефіціара – державний службовець,
що займає посаду не нижче заступника керівника державного органу (установи) –
бенефіціара проєкту, який разом із керівником проєкту Twinning від держави-члена
ЄС здійснює загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проєкту
Twinning і несе відповідальність за досягнення його обов’язкових результатів.
Він/вона також забезпечує підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу.
Держави-бенефіціари – країни, з якими ЄС співпрацює у рамках Інструменту
передвступної допомоги (IPA) та Європейського інструменту сусідства (ENI) (у
цьому випадку – Україна).
Бенефіціар – державний орган, в якому передбачається впровадження
проєкту Twinning з метою досягнення його обов’язкових результатів.
Порядок затвердження проєктних пропозицій Twinning:
1. Адміністративний офіс програми Twinning (далі – АОП) інформує державні
органи про можливість залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning.
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У разі виникнення заінтересованості у залученні технічної допомоги ЄС в
рамках інструменту Twinning ініціатор проєкту Twinning готує та подає АОП пропозиції Twinning за затвердженою формою4.
2. АОП здійснює аналіз та оцінку поданих проєктних пропозицій, зокрема, з
урахуванням спроможності державного органу (установи) реалізувати проєкт.
3. Перелік проєктних пропозицій, що були опрацьовані АОП, подаються на
розгляд і схвалення Представництву ЄС в Україні.
4. З метою забезпечення координації впровадження інструменту Twinning, а
також об’єктивності, прозорості та врахування інтересів усіх зацікавлених
сторін, схвалений перелік проєктних пропозицій виноситься на розгляд
робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning
(представники Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, НАДС,
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
Міністерства закордонних справ України та Представництва ЄС в Україні).
5. Робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning затверджує перелік проєктних пропозицій та на його підставі складає робочий план
проєктів.
Основні етапи проєкту Twinning:
1. Етап підготовки:
– ідентифікація проєкту Twinning;
– розроблення детального технічного завдання проєкту Twinning
(Twinning Fiche);
– надсилання детального технічного завдання проєкту Twinning (Twinning
Fiche) до Представництва ЄС в Україні та його затвердження;
– відбір та оцінка пропозицій держав-членів ЄС для реалізації проєкту
Twinning;
– підготовка Twinning-контракту;
2. Етап реалізації проєкту Twinning.

4

Форми передбачених Європейською Комісією документів, що необхідні для залучення європейської
допомоги у рамках інструменту Twinning, можна знайти у додатках до Керівництва з використання
інструменту Twinning та на офіційному вебсайті Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу – АОП у розділi «Інструмент Twinning» за посиланням: http://www.center.gov.ua/
component/k2/item/3400-інструмент-twinning.
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I. Підготовка
1. Ідентифікація проєкту Twinning
Ідентифікація проєкту Twinning – перша фаза підготовки проєкту Twinning,
під час якої державний орган, який заінтересований у використанні інструменту
Twinning, визначає орієнтовну тематику проєкту та починає підготовку його реалізації.
Етап ідентифікації є першим кроком у цьому процесі і триває від 1-го
до 3-х місяців.
Ціль етапу: визначення орієнтовної тематики проєкту Twinning та затвердження концепції проєкту.
Роль органу-бенефіціара: ініціювання використання інструменту Twinning у
певній сфері державного управління, визначення орієнтовної тематики проєкту.
Кроки, які необхідно здійснити для підготовки проєктної пропозиції Twinning:
1) здійсніть попередню ідентифікацію проєкту Twinning, виходячи з вимог
до актуальності проєкту. Актуальність тематики проєкту Twinning
визначається:
– відповідністю загальнонаціональним пріоритетам розвитку держави
та сферам співробітництва, передбаченим Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС;
– наявністю елементів наближення національного законодавства до
законодавства ЄС;
– наявністю елементів інституційної та структурної реформ.
2) підготуйте проєктну пропозицію Twinning, розроблену за встановленою
формою:
а) підготуйте та подайте до АОП лист-запит щодо участі у програмі
Twinning та заповнену проєктну пропозицію відповідно до встановленого зразка. У проєктній пропозиції зазначте:
– коротку інформацію про державний орган, що виявив бажання взяти
участь у Twinning:
· найменування державного органу;
· інституційну спроможність державного органу виконувати взяті
на себе зобов’язання щодо реалізації проєкту Twinning, наявність
необхідних ресурсів (у тому числі людських);
· контактну інформацію представника державного органу;
· які заходи вжиті для забезпечення належних умов на період перебування RTA та іноземних експертів (приміщення, обладнане
меблями та офісною технікою);
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– короткий опис запропонованого проєкту Twinning:
· назва проєкту;
· проблема, на розв’язання якої спрямований проєкт Twinning, пріоритети діяльності державного органу та стратегічні напрями залучення
міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;
· мета та завдання проєкту;
· очікувані результати;
· відповідність зобов’язанням, взятим за міжнародними договорами
України;
· проєкти міжнародної технічної допомоги у відповідній галузі, де передбачається впровадження проєкту Twinning;
· стан реалізації реформи державного управління відповідно до компетенції та її можливий вплив на реалізацію проєкту Twinning.
Проєктна пропозиція має відповідати таким критеріям:
– загальнонаціональним пріоритетам розвитку держави;
– зобов’язанням, взятим Україною відповідно до угод і домовленостей між
Україною та ЄС;
– пріоритетним напрямам діяльності бенефіціара;
– середньостроковим пріоритетам державного органу (установи), де імплементується проєкт Twinning;
– передбачати елементи наближення до acquis communautaire (законодавство ЄС);
– передбачати елементи інституційного розвитку та наближення законодавства до норм та стандартів ЄС.
б) за необхідності доопрацюйте проєктну пропозицію з урахуванням
коментарів АОП.
2. Розробка детального технічного завдання проєкту Twinning (Twinning
Fiche)
Детальне технічне завдання проєкту (Twinning Fiche) розробляється
державним органом, Представництвом ЄС в Україні із залученням іноземних
експертів (у разі потреби) протягом 3 місяців із дати затвердження проєктних
пропозицій та надсилається на погодження АОП та Представництву ЄС в Україні.
Детальне технічне завдання повинно бути офіційно погоджене органом-бенефіціаром, Представництвом ЄС в Україні, Європейською Комісією та АОП.
Ціль етапу: підготовка детального технічного завдання проєкту Twinning
(Twinning Fiche).
Роль органу-бенефіціара: активна і безпосередня участь у розробленні
детального технічного завдання проєкту Twinning (Twinning Fiche) з допомогою відібраних іноземних експертів.
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Кроки, які необхідно здійснити для підготовки детального технічного
завдання проєкту Twinning (Twinning Fiche):
1) призначте партнера RTA – посадову особу, яка на постійній основі
буде співпрацювати з RTA протягом реалізації проєкту (цією особою може
бути визначена контактна особа, відповідальна за підготовку та реалізацію
проєктів Twinning);
2) призначте працівників державного органу, відповідальних за реалізацію окремих компонентів проєкту, утворіть відповідну робочу
групу, затвердіть її склад внутрішнім наказом та поінформуйте про
це АОП. За кожним компонентом проєкту Twinning необхідно закріпити
хоча б одного спеціаліста, який володіє іноземною (англійською) мовою;
3) отримайте коментарі від Представництва ЄС в Україні щодо
початкового звіту про діяльність експертів з написання Twinning
Fiche;
4) підготуйте детальне технічне завдання проєкту Twinning, розроблене за встановленою формою:
а) підготуйте інформацію щодо поточного стану справ у сфері, що відповідає компонентам проєкту;
б) забезпечте переклад нормативно-правових актів у сфері реалізації
майбутнього проєкту Twinning англійською мовою;
в) підготуйте та подайте до АОП детальне технічне завдання проєкту
Twinning (Twinning Fiche) відповідно до встановленого зразка. У детальному технічному завданні зазначте:
– загальну мету (зазвичай стосується загальної секторальної реформи)
та конкретну мету проєкту;
– правову та інституційну основу, в якій проєкт буде реалізовуватися;
– базові дані;
– обов’язкові результати (відповідно до кожного компоненту проєкту),
які мають бути досягнуті. Результати є ключовим елементом проєкту
Twinning. Фінансування ЄС буде надаватися лише на основі досягнення цих результатів. Після завершення проєкту результати повинні
залишатися у розпорядженні державного органу-бенефіціара як
стійкий актив. Для забезпечення сталого розвитку результати повинні
повністю відповідати і сприяти зусиллям реформи в країні-бенефіціарі. Результати повинні відповідати принципам SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) – конкретні/спеціальні,
вимірювані, досяжні, реалістичні та своєчасні;
– цілі проєкту;
– показники для вимірювання ефективності;
– передбачуваний графік впровадження;
– максимальну суму гранту, надану Європейською Комісією;
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– підтримку бенефіціара на різних етапах проєкту;
– ім’я та роль керівника проєкту та партнера RTA;
– інфраструктуру/об’єкти – зокрема, офісні інструменти, доступні для
RTA та його помічника(ів) та короткострокових експертів, конференц-зал для проведення засідань та інші об’єкти тощо.
3. Надсилання детального технічного завдання проєктуTwinning (Twinning
Fiche) до Представництва ЄС в Україні та його затвердження
Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) надішліть детальне технічне завдання (Twinning Fiche) на погодження до
Представництва ЄС в Україні;
2) отримайте офіційне погодження Представництва ЄС в Україні щодо
остаточного проєкту детального технічного завдання проєкту Twinning
(Twinning Fiche).
Після погодження детальне технічне завдання (Twinning Fiche) надсилається
на затвердження та публікацію на офіційному сайті Європейської Комісії для отримання пропозицій від держав-членів ЄС.
4. Відбір та оцінка пропозицій держав-членів ЄС для реалізації проєкту
Twinning
Відбір пропозицій – етап підготовки проєкту Twinning, під час якого орган-бенефіціар спільно з Представництвом ЄС в Україні проводить оцінку та відбір органу-партнера з держав-членів ЄС на основі внесених пропозицій.
Етап розпочинається після офіційного оголошення тендера Представництвом
ЄС в Україні через надсилання національним контактним особам країн ЄС детального технічного завдання проєкту Twinning (Twinning Fiche) та запрошення для
участі в тендері.
Заінтересовані держави-члени ЄС готують свої пропозиції у термін
не більше 8 тижнів та надсилають їх до Представництва ЄС в Україні. Після
адміністративної перевірки отриманих пропозицій Представництво ЄС в Україні
надсилає їх АОП та органу-бенефіціару. Усі заінтересовані сторони (Представництво
ЄС в Україні, АОП, орган-бенефіціар) проводять попередню оцінку пропозицій.
У засіданні з відбору беруть участь не менше, ніж два представники
Представництва ЄС в Україні і не менше, ніж один представник органу-бенефіціара
з правом голосування, а також спостерігачі.
Загалом етап триває від 3-х до 5-ти місяців – з моменту оголошення
тендера до нотифікації результатів оціночного комітету.
Ціль етапу: відбір органу-партнера з держави-члена ЄС, який сприятиме
впровадженню проєкту Twinning.
Роль органу-бенефіціара: участь у відборі та оцінці пропозицій щодо реалізації проєкту Twinning, які подали держави-члени ЄС.
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Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) отримайте інформацію про оголошення конкурсу серед усіх держав-членів
ЄС на внесення пропозицій щодо їх участі у реалізації проєкту Twinning;
2) здійсніть оцінку та відбір пропозицій, надісланих державами-членами ЄС:
а) здійсніть попередню оцінку пропозицій до проєкту Twinning, внесених
державами-членами ЄС відповідно до своїх потреб та на основі визначених об’єктивних і неупереджених критеріїв;
б) забезпечте участь у засіданні з відбору та оціночному комітеті не
менше, ніж одного представника, який матиме право голосу.
5. Підготовка Twinning-контракту
Twinning-контракт – договір про надання технічної допомоги ЄС, що
укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між партнером проєкту
Twinning та Представництвом Європейського Союзу в Україні за погодженням з
бенефіціаром проєкту Twinning та Адміністративним офісом програми Twinning.
Підготовка Twinning-контракту здійснюється одразу з дня надходження нотифікаційного листа від Представництва ЄС в Україні про
прийняте рішення щодо держави-члена ЄС, залученої до впровадження
проєкту. Підготовка контракту здійснюється у тісній співпраці бенефіціара з
обраною країною-членом ЄС. Партнер RTA разом з RTA забезпечує виконання
Twinning-контракту та досягнення його обов’язкових результатів.
На основі детального технічного завдання (Twinning Fiche) та внесених
пропозицій країна-партнер спільно з органом-бенефіціаром розробляє контракт із
детальним первинним робочим планом та бюджетом проєкту Twinning.
Підготовка проєкту Twinning-контракту триває до 3-х місяців.
Перший проєкт контракту подається до Представництва ЄС в Україні
та АОП не пізніше, ніж через 6 тижнів після офіційної нотифікації про результати відбору пропозиції.
Протягом чотирьох–шести тижнів після прибуття RTA спільно з бенефіціаром розробляє контракт та детальний робочий план для перших шести місяців
діяльності – первинний план роботи (Initial Work Plan).
Первинний робочий план на шість місяців (Initial Work Plan) є основою для
розробки поточного (перехідного) плану роботи (Rolling Work Plan), який включає
додаткові деталі подальших заходів.
Первинний план роботи є основою для ефективної та своєчасної реалізації
всього проєкту.
У разі необхідності та для прискорення підготовки первинного робочого
плану, керівник(и) проєкту держави-члена та/або керівники компонентів та один
представник допоміжного персоналу можуть відвідати країну-бенефіціар для проведення зустрічей з колегами (для такої діяльності керівник(и) проєкту держави-члена
вважається короткостроковим експертом).
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Місії можуть покриватися з бюджету проєкту, навіть якщо вони не пов’язані
з діяльністю, пов’язаною з обов’язковими результатами/вигодами, за умови, що це
узгоджено з уповноваженим органом (організацією-замовником) та передбачено в
Грантовому контракті Twinning. У рамках підготовки контракту країна-член повинна
інформувати уповноважений орган (організацію-замовника) про свої плани щодо
цього, оскільки для такої діяльності керівник(и) проєкту держави-члена вважається
короткостроковим експертом).
Ціль етапу: розроблення та підписання Twinning-контракту.
Роль органу-бенефіціара: безпосередня участь у розробленні Twinningконтракту, надання необхідної інформації, візування робочого плану та бюджету
контракту.
На цьому етапі завершується підготовка органу-бенефіціара до використання
інструменту Twinning. Остаточна перевірка готовності органу-бенефіціара проводиться АОП.
Обов’язки органу-бенефіціара:
– підготовка приміщення для RTA, оснащення його меблями та необхідною
технікою;
– підготовка приміщення для асистентів RTA;
– поки RTA не зможе відібрати та найняти його/її помічника(ів), орган-бенефіціар також повинен надати свого представника для допомоги RTA у
виконанні його/її щоденних завдань;
– участь у переговорах під час візитів представників держави-партнера до
України;
– забезпечення матеріально-технічного оснащення для проведення переговорів щодо розроблення контракту під час місій експертів до України;
– забезпечення, у разі потреби, письмового перекладу українських документів, необхідних для підготовки контракту тощо;
– погодження проєкту контракту;
– візування керівником проєкту Twinning від України робочого плану та
бюджету контракту.
Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) розробіть спільно з RTA контракт та всі необхідні додатки до
нього, включно з первинним планом роботи:
а) обов’язково визначте показники для вимірювання ефективності за
кожним компонентом проєкту;
б) розробіть також план комунікацій та популяризації як складову первинного плану роботи. План комунікації та популяризації має бути погоджений із Представництвом ЄС в Україні та бенефіціаром;
в) керівники проєкту від бенефіціара та держави-члена ЄС мають гарантувати, що всі здійснені або компенсовані витрати в рамках усіх видів

225

діяльності, передбачених первинним робочим планом, включно
з конференцією з нагоди відкриття проєкту, є обґрунтованими та
прийнятними; первинний план роботи повинен гарантувати, що заходи
можуть почати впроваджуватися не пізніше ніж через три місяці після
прибуття RTA;
г) щойно буде готовий первинний робочий план, RTA звертається до
Представництва ЄС в Україні з проханням скликати перше засідання
наглядового комітету проєкту та презентує заходи, передбачені
протягом перших шести місяців;
Якщо це обґрунтовано, доречно і погоджено у плані комунікацій та популяризації, конференція з нагоди відкриття проєкту може відбутися до підписання первинного робочого плану;
2) забезпечте підписання контракту та первинного плану роботи:
а) Представництво ЄС в Україні подає проєкт контракту керівнику
проєкту від держави-члена на підпис:
– мають бути принаймні три оригінали контракту у випадку прямого управління (один для Представництва ЄС в Україні, один для держави-члена ЄС
та один для державного органу бенефіціара);
– особа, уповноважена країною-членом ЄС, ставить свій підпис на всіх
сторінках контракту та забезпечує підписання керівником проєкту від
держави-члена ЄС Додатку А1 та Додатку А3;
– якщо держави-члени ЄС створили консорціум для реалізації проєкту
Twinning, контракт підписується головною країною-членом ЄС;
б) керівник проєкту від держави-члена ЄС відправляє підписані оригінали
контракту Представництву ЄС в Україні для остаточного підписання;
в) особа, уповноважена Представництвом ЄС в Україні, ставить свій
підпис на всіх сторінках контракту та забезпечує підписання керівником
проєкту від бенефіціара Додатку А1 та Додатку А3. Копія підписаного
контракту передається Представництвом ЄС в Україні до АОП відповідної держави-члена та країни бенефіціара, а також Координаційній
групі Twinning.
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II. Реалізація проєкту Twinning
Реалізація проєкту розпочинається з дня прибуття RTA до державибенефіціара.
Тривалість проєкту Twinning може складати від 12-ти до 36-ти місяців.
Ціль етапу: реалізація проєкту Twinning, забезпечення належної якості впровадження проєкту, досягнення обов’язкових результатів.
Роль органу-бенефіціара: участь у реалізації проєкту Twinning, відповідальність за досягнення обов’язкових результатів.
1. Реєстрація проєкту Twinning в Україні
Після підписання контракту Представництво ЄС в Україні офіційно повідомляє про завершення процедури підписання всіма заінтересованими сторонами,
АОП держави-члена ЄС та бенефіціара, а також Координаційній групі Twinning,
підтверджуючи дату початку реалізації проєкту, що відповідає даті прибуття RTA.
Ціль етапу: легалізувати проєкт Twinning за допомогою його реєстрації у
Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
Роль органу-бенефіціара – забезпечення реєстрації проєкту.
Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) підготуйте необхідні документи для реєстрації та акредитації
проєкту Twinning.
Документи, необхідні для реєстрації проєкту:
а) клопотання про державну реєстрацію проєкту (до клопотання обов’язково вноситься номер проєкту, визначений донором);
б) засвідчена донором або виконавцем копія Тwinning-контракту, що був
підписаний партнерами, з усіма додатками;
в) лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах
проєкту та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті;
г) засвідчений донором або виконавцем план закупівлі товарів, робіт і
послуг за кошти міжнародної технічної допомоги, у двох примірниках;
д) детальне технічне завдання Twinning, яке підтверджує узгодження
цілей, завдань, діяльності за проєктом між донором або виконавцем і
бенефіціаром;
е) лист-погодження НАДС у разі, коли проєктом передбачено підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.
Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проєктів, подаються мовою їх оригіналів з обов’язковим перекладом українською мовою.
2) надішліть всі зазначені документи з відповідним листом-запитом
щодо реєстрації проєкту Twinning до Секретаріату Кабінету
Міністрів України. Копію зазначеного листа надішліть координатору
проєкту від Представництва ЄС в Україні;
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3) після отримання листа-відповіді з реєстраційною карткою проєкту
надішліть їх копію координатору проєкту від Представництва ЄС в
Україні.
Проєкт підлягає перереєстрації у разі зміни донора, виконавців, реципієнтів,
бенефіціара, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання
проєкту, подання плану закупівлі.
2. Офіційне відкриття проєкту Twinning в Україні
Після прибуття RTA до органу-бенефіціара розпочинається підготовка
офіційного відкриття проєкту Twinning. Офіційне відкриття проєкту проводиться
з метою підвищення обізнаності всіх заінтересованих сторін із проєктом Twinning.
Офіційне відкриття проєкту організовується та фінансується спільно органом-бенефіціаром проєкту та органом-партнером з держави-члена ЄС.
На офіційне відкриття запрошуються заінтересовані сторони, зокрема представники Уряду, Офісу Президента України, Верховної Ради України, інших органів
державної влади, представники держави-партнера, Представництва ЄС в Україні,
Європейської Комісії, громадських організацій, асоціацій, мас-медіа тощо.
3. Впровадження заходів проєкту Twinning
RTA спільно з партнером в органі-бенефіціарі організовують заходи проєкту
Twinning відповідно до затвердженого первинного робочого плану проєкту.
RTA забезпечує своєчасне прибуття експертів проєкту, координує їхню
роботу. Орган-бенефіціар забезпечує виконання усіх взятих зобов’язань відповідно
до Twinning-контракту.
Ціль етапу: реалізація запланованих заходів проєкту Twinning відповідно до
погодженого робочого плану Twinning-контракту.
Роль органу-бенефіціара: участь у реалізації запланованих заходів проєкту
Twinning, визначених у контракті; забезпечення реалізації взятих на себе зобов’язань
відповідно до загальних правил інструменту Twinning та Twinning-контракту; розв’язання проблемних питань, які ставлять під загрозу реалізацію проєкту Twinning.
Права органу-бенефіціара:
– вимагати від держави-партнера виконання усіх взятих зобов’язань відповідно до затвердженого робочого плану та бюджету проєкту Twinning;
– ініціювати відкликання країною-партнером RTA та експертів проєкту у разі
неналежного виконання ними своїх обов’язків, визначених контрактом,
якщо це буде об’єктивно доведено.
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Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) підготуйте лист-запрошення для RTA з метою сприяння отримання ним
посвідки на тимчасове проживання5;
2) надайте RTA на весь час реалізації проєкту відповідне офісне приміщення,
оснащене меблями, комп’ютерною технікою з підключенням до мережі
Інтернет, засобами міжнародного телефонного (у т. ч. факсимільного) та
електронного зв’язку, копіювальною технікою;
3) забезпечте керівника проєкту від держави-партнера, RTA, а також
експертів проєкту інформацією, необхідною для забезпечення виконання
ними своїх обов’язків відповідно до контракту, та сприяйте їх роботі;
4) підготуйте спільно з RTA поточний (перехідний) план роботи (Rolling
Work Plan):
а) наприкінці кварталу, наступного після першого засідання наглядового
комітету проєкту, спільно з RTA підготуйте поточний (перехідний)
робочий план, включаючи деталі діяльності протягом трьох місяців:
– основою для розробки поточного плану роботи є первинний робочий
план на шість місяців;
– включає додаткові деталі подальших та/або закритих заходів. Він
повинен регулярно оновлюватися, щоб оцінити досягнуті успіхи,
обов’язкові результати, передбачені або непередбачені події, наявність
експертів з держави-члену ЄС та бенефіціару тощо;
– для збільшення довгострокової спроможності державного органу
бенефіціара робочий план повинен включати діяльність, спрямовану на
вдосконалення процесу підготовки офіційних документів, наприклад,
концептуальні документи для нового законодавства, оцінка впливу,
консультації з внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами
тощо.
б) поширте проєкт поточного плану роботи між усіма членами наглядового комітету та скличте друге засідання наглядового комітету
проєкту;
в) розгляньте та обговоріть проєкт поточного плану роботи на засіданні
наглядового комітету проєкту;
5) надайте для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів
у рамках проєкту приміщення, оснащені спеціальним обладнанням для
презентацій та синхронного перекладу;

5

Отримання посвідки здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня
2018 р. № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі,
обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення
посвідки на тимчасове проживання».
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Питання перебування в органах влади громадян держав-членів ЄС, залучених до підготовки та реалізації в Україні проєктів Twinning врегульовано пунктами
135–136 розділу «Охорона службової інформації під час міжнародного співробітництва» Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову
інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня
2016 року № 736.
4. Моніторинг проєктів Twinning
З метою контролю за впровадженням робочого плану та своєчасного розв’язання проблем, що виникають під час реалізації проєкту Twinning, утворюється наглядовий комітет. До складу наглядового комітету входять керівники проєкту від
держави-бенефіціара та держави-партнера (країна-член ЄС), RTA, його партнер,
координатор проєкту від Представництва ЄС в України, представники АОП та інші
заінтересовані сторони.
Моніторинг проєктів (програм) – система спостереження за станом
реалізації проєкту (програми).
Моніторинг здійснюється на основі показників, визначених у концепції / пропозиції проєкту Twinning6 та/або у первинному та поточному (перехідному) робочих
планах, погоджених країною-партнером та країною-бенефіціаром. Висновки, що
обговорюються під час щоквартальних засідань наглядового комітету проєкту, також
повинні бути розглянуті. Це може призвести до коригування підходу (реалізації)
та/або призвести до переорієнтації всього проєкту або, в крайніх випадках, призупинення чи припинення діяльності.
Крім того, Європейська Комісія буде регулярно залучати незалежних експертів
для оцінки проєктів Twinning відповідно до тем або країн, або технічних аспектів. У
цих випадках застосовується стаття 8 Загальних умов до грантового контракту
Twinning. Така оцінка буде відповідати рекомендаціям Генерального Директорату
Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення про взаємозв’язок планування/програмування, моніторингу та оцінки.
Звіти повинні бути подані у встановлені терміни. Вони вважаються затвердженими Представництвом ЄС в Україні за відсутності будь-якого зворотного зв’язку протягом 30 днів після їх офіційного подання.
Країна-партнер відповідає за підготовку як проміжних, так і остаточних звітів.
Державний орган держави-бенефіціара повинен бути повною мірою задіяний у
процесі підготовки звіту, йому надається відповідний час для коментування проєктів
звітів, і тому під час підписання звіту керівник проєкту від держави-бенефіціара
повністю схвалює його зміст.

6

Залежно від конкретних потреб можна визначити додаткові показники.
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Усі звіти підписуються керівниками проєкту від держави-партнера та держави-бенефіціара і передаються першим до Представництва ЄС в Україні.
Засідання наглядового комітету проводяться щокварталу.
Ціль етапу: проведення моніторингу реалізації заходів проєкту Twinning,
прогресу у досягненні обов’язкових результатів, розв’язання нагальних проблем, що
виникають під час реалізації проєкту.
Роль органу-бенефіціара: звітування про реалізацію взятих на себе зобов’язань, визначених у Керівництві з використання інструменту Twinning та контракті; контроль належного виконання зобов’язань держави-партнера, визначених у
Керівництві з використання інструменту Twinning та контракті.
Права органу-бенефіціара:
– відмовитися підписувати квартальні звіти, якщо в них не включені зауваження органу-бенефіціара;
– вносити у порядок денний наглядового комітету проблемні питання, що
виникли у ході реалізації проєкту;
– запрошувати спостерігачів на засідання наглядового комітету.
Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) проведіть моніторинг виконання проєкту відповідно до
Керівництва з використання інструменту Twinning;
2) підготуйте спільно з керівником проєкту від держави-партнера
квартальний проміжний звіт:
а) в описовій частині квартального звіту:
– опишіть прогрес, досягнутий у ході реалізації проєкту Twinning
протягом періоду, що охоплюється звітом;
– оновіть припущення та ризики для реалізації проєкту;
– здійсніть загальну оцінку досягнутого прогресу, включаючи чітке визначення про ймовірність повного завершення проєкту в межах часу, що
залишився, та бюджету;
– узагальніть рішення, які необхідно прийняти на засіданні наглядового
комітету проєкту;
б) у фінансовій частині опишіть фактичні витрати по відношенню до
кошторисних витрат, детально опишіть всі витрати, здійснені у період,
який охоплюється звітом, і вкажіть для кожного пункту назву/опис,
суму в євро, відповідні бюджетні статті та компоненти і будь-які посилання на супровідні документи;
в) подайте квартальний проміжний звіт на обговорення під час засідання
наглядового комітету проєкту. Для цього керівник проєкту від держави-партнера за два тижні до засідання надсилає проєкт бенефіціару та
Представництву ЄС в Україні, а також АОП;
г) доопрацюйте звіт з урахуванням зауважень Представництва ЄС в
Україні та АОП;
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ґ) забезпечте підписання керівником проєкту від України квартального звіту;
д) не пізніше, ніж через тиждень після засідання, офіційно подайте квартальний проміжний звіт Представництву ЄС в Україні для затвердження.
Копію звіту надішліть АОП;
3) підготуйте спільно з керівником проєкту від держави-партнера
піврічний описовий звіт (за необхідності),
– піврічний описовий звіт готується у випадку, якщо керівник проєкту від
держави-партнера прийняв рішення, що розгорнута описова частина (яка
охоплює основні елементи, зазначені в попередньому розділі) буде надаватися лише для кожного другого квартального проміжного звіту і буде
охоплювати період у 6 місяців;
– під час засідання наглядового комітету проєкту керівник проєкту від
держави-партнера інформує про таке рішення керівника проєкту від бенефіціара та Представництво ЄС в Україні;
– цей підхід не виключає, наявності у тих квартальних проміжних звітах, які
не передбачають детальну описову частину, питань, що вимагають швидкого вивчення або особливої уваги;
– детальна фінансова частина повинна бути у кожному щоквартальному
проміжному звіті, навіть якщо відсутня детальна описова частина;
4) подайте до Мінекономрозвитку картку піврічного моніторингу проєкту
і всі необхідні документи відповідно до пунктів 24–29 Порядку залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153;
5) підготуйте звіт про перевірку та підтвердження витрат;
6) підготуйте спільно з керівником проєкту від держави-партнера
заключний звіт:
– окрім опису реалізації всього проєкту Twinning, остаточний звіт виконує
три цілі: оцінка, рекомендації та підзвітність. Це загальний документ, який
описує результати, досягнуті партнерами по Twinning, та внесок у процес
реформ у відповідній сфері та пропонує можливі подальші дії;
– описова частина заключного звіту широко пов’язує реалізацію проєкту,
позиціонуючи його в більш загальній структурі галузевих подій у
країні-бенефіціарі;
– в описовій частині заключного звіту:
· надайте огляд розвитку у відповідному секторі протягом періоду реалізації проєкту Twinning;
· надайте оцінку обов’язковим результатам/вигодам проєкту з урахуванням внеску проєкту в розвиток;
· опишіть процес впровадження (включаючи, зокрема, виклики та труднощі, що виникли);
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·

підтвердіть досягнення обов’язкових результатів та вплив на наслідки,
використовуючи показники робочого плану та/або детального технічного завдання (Twinning Fiche) (у разі не досягнення результату надайте
детальне пояснення);
· надайте оцінку довгострокового впливу проєкту на загальні
цілі/наслідки, визначені угодами між ЄС та країною-бенефіціаром);
· визначте отримані уроки (концепція проєкту, процес, фактичне досягнення результатів тощо), які можуть бути цікаві для подібних проєктів
Twinning;
· додайте перелік рекомендацій щодо забезпечення сталого розвитку;
– фінансова частина заключного звіту повинна містити ту саму інформацію, що міститься у фінансовій частині квартальних проміжних звітів,
але стосується всієї реалізації проєкту. Також повинна включати остаточний виклад всіх прийнятних понесених витрат та комплексний звіт про
витрати проєкту та отримані платежі. Заключний звіт повинен супроводжуватися звітом про перевірку та підтвердження витрат;
– подайте заключний звіт разом зі звітом про перевірку та підтвердження
витрат та запитом на остаточний платіж Представництву ЄС в Україні
не пізніше ніж через три місяці після завершення періоду реалізації
проєкту, як це визначено у статті 2.2 Особливих умов грантового контракту Twinning, тобто протягом строку виконання договору.
5. Внесення змін до Twinning-контракту
Twinning-контракт, зокрема, робочий план проєкту, з одного боку, є обов’язковим
до виконання, а з іншого – гнучким і передбачає можливість внесення певних змін.
Twinning-контракт можна змінювати лише протягом періоду його
виконання. Зміни не мають зворотної сили і стосуються лише подальшого
втілення.
Зміни до контракту можуть бути внесені двома шляхами: підготовка адендуму
або додаткового листа. Механізм додаткового листа, який погоджується лише керівниками проєкту від України та держави-партнера використовується, якщо зміни не
стосуються обов’язкових результатів, органу-партнера з держави-члена ЄС, тривалості виконання проєкту, індикаторів до обов’язкових результатів, керівників проєкту
чи RTA, переривання або припинення проєкту Twinning, призупинення фінансування проєкту Twinning, перерозподілу асигнувань у межах 25% від загальної суми
бюджету. У всіх інших зазначених випадках необхідно готувати адендум.
Відповідальність за підготовку додаткового листа або адендуму та погодження їх з
Представництвом ЄС в Україні покладається на керівників проєкту від держави-партнера та держави-бенефіціара.
Ціль етапу: внесення необхідних змін до контракту, робочого плану та
бюджету проєкту Twinning.
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Роль органу-бенефіціара: участь у внесенні змін до робочого плану проєкту.
Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) поінформуйте країну-партнера, Представництво ЄС в Україні та АОП про
події, які призведуть до необхідності змін робочого плану та бюджету
проєкту;
2) узгодьте зміни до робочого плану проєкту;
3) забезпечте підписання керівниками проєкту від держави-партнера та
держави-бенефіціара додаткових листів до контракту та адендумів.
6. Сталість досягнутих результатів
Після завершення проєкту Twinning результати, досягнуті під час його впровадження, повинні бути сталими. Наприкінці проєкту нова або модифікована система
має бути самодостатньою: вона повинна функціонувати незалежно й самостійно та
фінансуватися коштами держави-бенефіціара.
Ціль етапу: забезпечити сталість результатів, досягнутих під час реалізації
проєкту Twinning, їх впровадження у роботу органу-бенефіціара.
Роль органу-бенефіціара: повна відповідальність за підтримання сталості
досягнутих результатів у ході реалізації проєкту Twinning.
Важливо! Загальні рекомендації щодо реалізації проєкту Twinning:
1) Підготовка персоналу до реалізації проєкту Twinning повинна тривати з
першого дня підготовки проєкту.
2) При розробленні бюджетних пропозицій на відповідний рік орган влади
має врахувати необхідність співфінансування проєкту Twinning.
3) За можливості орган влади передбачає залучення додаткових штатних
одиниць на час реалізації проєктів Twinning.
4) Комунікація між учасниками проєкту Twinning та розв’язання нагальних
питань мають бути оперативними.
5) Для забезпечення поінформованості всіх учасників відповідного проєкту
Twinning, та якщо проєктом Twinning не передбачено створення окремного
вебсайту, органу влади рекомендується створити на своєму вебсайті спеціальний розділ, присвячений проєкту Twinning, на якому буде розміщуватися не конфіденційна інформація щодо проєкту.
6) До початку реалізації проєкту варто підготувати презентаційний буклет про
орган-бенефіціар, де бажано відобразити:
– структуру органу у вигляді схеми;
– короткий опис усіх поточних напрямів діяльності органу із зазначенням відповідальних за них осіб та їх контактної інформації;
– перелік нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність органу;
– короткий опис напрямів реформування діяльності органу відповідно до проєкту тощо.
7) З метою уникнення труднощів при реалізації проєкту, пов’язаних із різним
розумінням одних і тих самих термінів, рекомендується підготувати ще до
приїзду експертів глосарій ключових термінів, детально розтлумачивши їх
значення.
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Кроки, які необхідно здійснити на цьому етапі:
1) сприяйте утриманню в органі-бенефіціарі персоналу, який був залучений
до реалізації проєкту Twinning;
2) сприяйте прийняттю проєктів нормативно-правових актів, розроблених у
рамках реалізації проєкту Twinning;
3) адаптуйте напрацювання експертів проєкту, здійснених у рамках реалізації
проєкту Twinning;
у разі необхідності подайте запит на проєкт Twinning, який буде продовженням попереднього проєкту.
12.2.2. Інструмент інституціональної розбудови TAIEX
ТАІЕХ є одним із найбільш поширених, ефективних та доступних серед усіх
можливих інструментів допомоги ЄС.
TAIEX – інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається
Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства ЄС (acquis
communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення у 1996 році з метою надання допомоги країнам у стислі
терміни привести національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС та
забезпечити виконання законодавчих норм.
Україна використовує інструмент TAIEX з 2006 року.
Завдання ТАІЕХ полягає у спрощеному механізмі передачі інформації та
обміні передовим досвідом між державами-членами ЄС та державами-бенефіціарами (державами-кандидатами, країнами Західних Балкан та країнами Європейської
політики сусідства).
Визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні
конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій держав-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і
подання заявок, мобільності (від подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення
термінових питань.
Основні цільові групи ТАІЕХ:
– державні службовці, що працюють у центральних органах виконавчої
влади;
– державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та
асоціаціях місцевих органів влади;
– органи юстиції та правоохоронні органи;
– члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
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– професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців.
Переваги співпраці з ТАІЕХ:
– наближення, імплементація національного законодавства до acquis
communautaire;
– сприяння інституційному розвитку органів державної влади;
– підвищення кваліфікації державних службовців.
Під час семінару (Workshop) експерти з держав-членів ЄС розкривають для
аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання,
процедур і передового європейського досвіду. Семінар розрахований на велику
аудиторію, має інформаційний та ознайомчий характер.
Протягом експертної місії (Expert Mission) один або два експерти з державчленів ЄС відвідують відповідний відділ органу-бенефіціара для надання поглиблених
консультацій щодо гармонізації національного законодавства із законодавством
ЄС, розробки відповідного законодавства. Загалом, експертна місія триває до п’яти
робочих днів і передбачає інтенсивну співпрацю експертів та обмеженої кількості
представників органу державної влади України з конкретних практичних питань або
певного законодавчого акта.
Навчальна поїздка (Study Visit) передбачає відвідання трьома українськими
представниками однієї з держав-членів ЄС. Зазначена форма заходу TAIEX є
корисною для отримання практичного досвіду для реалізації конкретного законодавства ЄС і, насамперед, для вивчення передового досвіду держави-члена ЄС.
Органи місцевого самоврядування мають змогу залучити інструмент інституціональної розбудови TAIEX шляхом погодження заявки ТАІЕХ із відповідним
центральним органом виконавчої влади за встановленою процедурою.
З початку впровадження інструменту TAIEX в Україні (з 2006 року), станом на
01 жовтня 2020 року, 19 227 представників органів державної влади взяли участь у
847 заходах, організованих в рамках інструменту ТАІЕХ, серед яких 158 заходів – за
ініціативи Європейської Комісії, а 689 заходів було ініційовано Україною.
Кроки, які необхідно здійснити під час заповнення заявки для залучення
допомоги в рамках ТАІЕХ:
Насамперед оберіть форму заходу (Project Type) відповідно до необхідності та спрямованості заходу.
Допомога у рамках інструменту TAIEX може реалізовуватись у трьох формах
(семінар, навчальна поїздка та експертна місія), а також охоплювати чотири сфери,
такі як: внутрішній ринок; юстиція та внутрішні справи; довкілля, телекомунікації та
транспорт; сільське господарство та безпека харчових продуктів. Органи державної
влади мають змогу скористатися гнучкістю інструменту TAIEX для задоволення
різнопланових потреб у навчанні, що стосується законодавства ЄС.
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1) заповніть заявку, що відповідає формі заходу:
а) тема заходу (Project title) повинна бути актуальною, пріоритетною та
відповідати/узгоджуватись із:
– Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
– Стратегічним напрямом впровадження інструменту TAIEX в Україні;
– зобов’язаннями, взятими Україною відповідно до угод і домовленостей
між Україною та ЄС;
– пріоритетними напрямам діяльності бенефіціара заходу ТАІEX;
– іншими проєктами технічної допомоги ЄС, тематика яких не повинна
дублювати заходи, що відбуваються у рамках інструменту TAIEX;
б) мета заходу (Objective of the request) повинна бути чітко та лаконічно
сформульована, виходити з теми та форми заходу (його спрямованості).
Мета повинна стосуватися або ознайомлення із законодавством ЄС
(наприклад, під час семінару), або розробки / внесення змін до чинного
законодавства (наприклад, під час експертної місії), або перейняття практичного досвіду з імплементації законодавства ЄС (наприклад, під час
навчальної поїздки);
в) якщо формою заходу була обрана навчальна поїздка, то обґрунтуйте вибір
саме цієї форми заходу. Перерахуйте переваги даної форми заходу.
Зверніть увагу, для обґрунтування встановлене обмеження – до
3500 знаків;
г) обов’язково заповніть у пункті 2 «АПЛІКАНТ (APPLICANT)» дві колонки:
– у першій колонці «Особа, яка подає заявку (Person submitting the
Application)» зазначте особу, яка є керівником структурного підрозділу,
що несе відповідальність за проведення заходу;
– у другій колонці «Особа, що дає підтвердження заявці (Authorisation
from your administration)» зазначте особу, яка є за посадою вище особи,
зазначеної у першій колонці;
д) у пункті 3 «ЗМІСТ (CONTENT)»:
– поясніть, на чому буде фокусуватися увага європейського(-их) експерта(-ів) (What will the Member State Expert(s) focus on during the visit?).
Оберіть один із трьох можливих варіантів: законодавство / законодавчий компонент, імплементація (наприклад, нормативно-правових
актів) та інституційний розвиток;
– визначте цільову аудиторію (Target audience). Орієнтовно зазначте
назви органів державної влади, інші організації, які будуть брати участь
у заході (заінтересовані сторони, особливо у випадку семінару, коли
передбачена велика аудиторія);
– зазначте законодавство ЄС (acquis communautaire), яке регулює те чи
інше питання (EU Legislation concerned);
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– у додатковій інформації (Additional information) вкажіть:
· орієнтовну дату заходу (Proposed indicative date) – число, місяць, рік
або залиште цей пункт незаповненим;
· тривалість заходу у днях (Duration (days): відповідно до вимог Європейської Комісії семінар триває 1–2 дні, експертна місія – до 5 днів,
навчальна поїздка – 3 дні;
· очікувану кількість учасників (Expected number of participants): для
семінару – до 80 осіб, експертної місії – до 10–12 осіб, навчальної
поїздки – 3 особи;
– у пункті «Головні питання (Main topics)» перерахуйте головні, проблемні
питання (у стверджувальній формі), які ви хотіли б розкрити, дізнатись
під час заходу в рамках інструменту TAIEX.
Зверніть увагу, для обґрунтування встановлене обмеження – до
3500 знаків;
– лаконічно пропишіть у логічний послідовності поточну ситуацію
(Current situation / justification). Вкажіть українське законодавство, що
регулює питання, порушене у заявці, можливо зазначте його недоліки
та іншу інформацію, яка допоможе європейським експертам зрозуміти
необхідність у проведенні заходу.
Зверніть увагу, для обґрунтування встановлене обмеження – до
3500 знаків.
Орієнтовний список питань, які необхідно прописати:
· загальна ситуація в Україні або у вашому державному органі, яка
стосується питання, порушеного у заявці;
· недоліки або проблеми щодо вказаного питання;
· інформація про те, що дане питання є компетенцією вашого
державного органу (навести приклад нормативно-правових актів,
що підтверджують цей факт);
· обґрунтування вибору країни (у випадку навчальної поїздки заповніть підпункти 4.1 та 4.2 пункту 4 «ЛОГІСТИКА (LOGISTICS)»);
· пункти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС або інших документів співпраці з ЄС;
· короткий висновок (до 2-х речень);
– вкажіть попередню допомогу у рамках інструментів TAIEX та Twinning
(Previous TAIEX and Twinning assistance), яка була надана вашому органу
впродовж останніх 1–2 років;
– якщо ваш державний орган-бенефіціар має діючий, запланований або
завершений проєкт, який фінансується ЄС або за рахунок інших міжнародних програм, що пов’язаний з питанням, яке порушується в заявці
(Is there any planned or currently running project financed by EU funds
and/or other international programmes dealing with the issues covered by
the request?), обґрунтуйте відсутність дублювання.
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Якщо питання, порушене в заявці, порушується в проєкті Twinning,
потрібно зазначити коментарі RTA, чому необхідно провести захід
TAIEX;
е) у пункті 4 «ЛОГІСТИКА (LOGISTICS)»:
– вкажіть установу ЄС, досвід якої, ви хотіли б отримати (Member State
administration(s) from which you wish to receive the expertise), та, в разі
необхідності, державний орган / організацію/установи держави-члена
ЄС (Member State Authority/ Institution (if known).
Необхідно обрати лише одну країну-члена ЄС (Preferred Member State
(The choice cannot be always guaranteed) та відповідну організацію/
установу (необов’язково).
Зверніть увагу, вибрані країна-член ЄС та організація/установа
не завжди можуть бути гарантовані;
– вкажіть експерта(-ів) з держави-члена ЄС, від якого хотіли б отримати експертизу (необов’язково) (Do you know the Member State(s)
expert(s) from whom you wish to receive expertise?);
– вкажіть особливі вимоги до експерта(-ів) (необов’язково) (Specific
requirements (number of years of experience, specific knowledge etc.);
– обов’язково зазначте контактну особу від вашого державного органу
(Contact person for administrative questions and practical matters related
to this event);
– вкажіть, чи необхідний вам переклад (Is interpretation required?);
– обов’язково зазначте контактну особу від вашого державного органу,
яка буде відповідальна за оцінку заходу після його проведення (Contact
person for the evaluation of the impact of TAIEX assistance) та його / її
e-mail;
ж) у графах «мова» (1st language – English, 2nd language – French, 3rd language –
German) у пункті 5 «УЧАСНИКИ (PARTICIPANTS)» вкажіть рівень володіння мовою. Усі три графи є обов’язковими для заповнення.
Рівні володіння мовою:
· низький (Poor);
· достатній (Fair);
· високий (Good);
· дуже високий (Very Good).
2) у разі необхідності доопрацюйте заявку з урахуванням коментарів
АОП;
3) організаційно забезпечте та проведіть захід в рамках інструменту
ТАІЕХ відповідно до рекомендацій Європейської Комісії;
4) здійсніть оцінку заходу після його проведення.
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12.3. Співробітництво з програмою SIGMA
Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and
Management) – програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту –
аналітичний центр Європейського Союзу, який було започатковано 1992 року за
ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського
Союзу (далі – ОЕСР).
Метою програми SIGMA є:
• зміцнення основ державного врядування;
• сприяння соціально-економічному розвитку шляхом посилення інституційної
спроможності державного сектору;
• зміцнення горизонтального врядування;
• вдосконалення процесу розробки та впровадження реформи державного
управління.
У партнерстві з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань
політики сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) SIGMA співпрацює
з такими країнами:
• Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово7, Чорногорія, Північна Македонія,
Сербія та Туреччина (країни-кандидати на вступ до ЄС та потенційні кандидати).
• Алжир, Вірменія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Йорданія, Ліван, Молдова,
Марокко, Туніс та Україна як країни Європейської політики сусідства.
SIGMA співпрацює також з:
• урядами та ключовими міністерствами – координаторами;
• парламентами;
• державними установами (наприклад, державні служби, органи, що спеціалізуються у державних закупівлях);
• незалежними органами контролю (наприклад, ревізійні установи, уповноважені з прав людини).
•
•
•
•
•
•

7

Технічна підтримка програми SIGMA здійснюється у рамках шести сфер:
розвиток політики та координація;
державна служба та управління людськими ресурсами;
підзвітність;
надання послуг;
реформа державного управління;
державне управління фінансами, зовнішній аудит та державні закупівлі.

Зазначене не зачіпає позицій щодо статусу території і відповідає Постанові Ради Безпеки ООН 1244/99
та Консультативній думці Міжнародного Суду щодо проголошення незалежності Косово.
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Підзвітність

Допомога програми SIGMA у сфері реформи системи державного
управління надається шляхом:
• здійснення аналізу адміністративних структур;
• розробки та впровадженні реформ адміністративної системи;
• здійснення аналізу запропонованих законопроєктів та програм;
• організації навчання та обміну інформацією;
• підготовки планів технічної допомоги.
Організаційне забезпечення та координація реалізації програми SIGMA
в Україні проводиться Центром адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу (далі – Центр).
Програма SIGMA допомагає країнам планувати та реалізовувати свої пріоритетні реформи через проєкти двосторонньої технічної допомоги, регіональні
заходи та горизонтальні ініціативи задля підтримки Європейської Комісії (далі – ЄК)
в подальшому розвитку спрямованості органу у втіленні реформи державного управління, включаючи державне фінансове управління. Спираючись на свій досвід, спільно
зі старшими радниками, які забезпечували функціонування відповідних національних
органів державної влади, програма SIGMA тісно співпрацювала з ЄК у 2014 році,
щоб розробити «Принципи державного управління», а також щоб надати країнам
відчутний приклад основи належного державного управління і прагнення краще
обслуговувати своїх громадян та бізнес.
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Принципи програми SIGMA
Процес оцінювання здійснюється на основі принципів державного управління, розроблених програмою SIGMA:
– є основою державного управління – відображають, як «належне» виглядає
на практиці;
– засновані на законодавстві ЄС, найкращому досвіді країн ЄС та ОЕСР,
міжнародних стандартах та вимогах;
– надають дороговказ країнам у здійсненні реформ;
– дозволяють побачити нинішній стан справ та точки вимірювання прогресу
з часом.
Принципи використовуються:
• Для розробки та реалізації реформ:
– Рекомендації для реформування стратегій державного управління
(ДУ) та управління державними фінансами (УДФ);
– Мірила для окремих проєктів реформ;
– Рекомендації для покращення законодавства (напр., Закон про
державну службу);
• Для оцінки нинішнього стану і прогресу в часі:
– Базова оцінка;
• Для діалогу з Європейським Союзом та іншими донорами:
– Формулювання показників бюджетної підтримки галузей.
Сфери дії принципів:
• Стратегія реформування державного управління:
– Актуальність та надійність планів реформи державного управління
(РДУ);
– Політичне керівництво та технічна координація;
– Моніторинг виконання.
• Розробка та координація політики:
– Належна координація центром забезпечення уряду;
– Міжміністерська координація;
– Розробка політики;
– Доступ до законів.
• Державна служба та управління людськими ресурсами:
– Організація та робота державної служби;
– Набір та підвищення людей на основі вмінь і заслуг;
– Підготовка та професіоналізація.
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• Підзвітність:
– Організація та підзвітність органів управління;
– Доступ до інформації;
– Можливість адміністративного та правового відшкодування;
– Незалежний контроль.
• Надання послуг:
– Покращання послуг для населення та бізнесу;
– Кращі адміністративні процедури;
– Послуги з е-врядування.
Структура принципів:
• 17 ключових вимог, що визначають загальні характеристики належного
державного врядування.
• 48 принципів, згрупованих відповідно до ключових вимог, що стосуються:
– реалізації та практичної дії системи;
– моніторингу на основі фактів;
• Підпринципи, що точніше визначають необхідні компоненти.
Аналітична частина пояснює шляхи практичного втілення принципів та оцінки
прогресу з використанням якісних та кількісних показників.
Законодавче підґрунтя діяльності програми SIGMA в Україні:
• Діяльність ОЕСР в Україні забезпечується відповідно до Плану дій щодо
поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013–2016 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 лютого
2013 року № 132-р.
• Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР щодо
поглиблення співробітництва, підписаного 07 жовтня 2014 року.
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом
яких є Україна» від 13 вересня 2002 року № 137, відповідно до якої НАДС
є відповідальним центральним органом виконавчої влади за виконання
зобов’язань, зокрема фінансових, які випливають із членства України у
Комітеті з питань державного управління ОЕСР. З 2008 року НАДС бере
участь у вищезазначеному Комітеті як постійний спостерігач.
• Робочий план програми SIGMA на відповідний рік, розроблений спільно із
заінтересованими органами державної влади України.
Роль органів державної влади у процесі:
– Координація збору даних, зустрічі під час місії з встановлення фактів:
Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі – СКМУ) (для всіх
напрямків), та Національне агентство України з питань державної
служби (далі – НАДС) (для напрямків державної служби та управління
персоналом).
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– СКМУ та НАДС введуть відповіді та дані в систему збору даних (PARIS),
але може знадобитися подання від інших органів.
Яке подання від органів може знадобитись:
– надання документів, файлів;
– надання кількісних даних;
– надання роз’яснень, коли виникають запитання;
– зустрічі з експертами програми SIGMA під час місії зі встановлення фактів;
– перевірка фактів доповіді.
Сфери оцінки та органи, що залучаються:
• Розробка та координація політики (відповідальний СКМУ);
• Публічна служба та управління людськими ресурсами (відповідальний
НАДС);
• Підзвітіність (відповідальний СКМУ);
• Надання послуг (відповідальний СКМУ).
Етапи процесу оцінювання:
1) Створення Проєкту Оцінки та визначення користувачів (виконує SIGMA);
2) Відкриття для попереднього заповнення Форм збору даних (далі —
ФЗД) (виконує SIGMA);
3) Заповнення відповідей на запитання в ФЗД (заповнюють Місцеві експерти
програми SIGMA);
4) Відкриття ФЗД для надання відповідей країною (виконує SIGMA);
5) Перевірка заповненої інформації, надання відповідей на питання в ФЗД
(визначені представники державних органів);
6) Надсилання відповідей у ФЗД програмі SIGMA (визначені представники
державних органів);
7) Підтвердження відповідей (питання можуть бути знову відкриті для відповідей) (виконує SIGMA);
8) Оцінка критеріїв (Assess criteria in AS), та надсилання програмі SIGMA
(експерти ЄС);
9) Підтвердження оцінок (SIGMA);
10) Підготовка Звіту за результатами Оцінки (SIGMA);
11) Закриття Проєкту оцінювання (SIGMA).
Надання точних даних та документів важливе, оскільки відсутність даних та
інформації означає нижчі значення показників. Програма SIGMA проводить аналіз
на підставі доказів, і, зокрема, для показників, тому потрібні фактичні дані, щоб дати
позитивну оцінку.
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Оцінювання справ у системі державного управління України 2018
року
У 2018 році програма SIGMA провела оцінку стану справ у системі державного управління України. Для України SIGMA використала рамку, що зазвичай застосовується для держав-кандидатів на вступ до ЄС та потенційних держав-кандидатів.
Отже, Україну оцінювали за вищими, ніж це формально вимагалося, стандартами.
Ця рамка оцінювання є дуже комплексною: вона використовує 9 ключових
вимог до державного управління та аналізує стан справ на основі 37 показників і
понад 200 індикаторів.
У більш ніж половині показників Україна отримала 3 або більше балів з 5
можливих, тобто стан справ в Україні є доволі позитивним. Водночас досягнення
майже відсутні за приблизно двадцятьма відсотками показників.
У сфері державної служби і управління людськими ресурсами Україна отримала навіть вищі бали, ніж у середньому західно-балканські держави. А у сфері організації системи центральних органів виконавчої влади бал України є набагато вищим
за середній бал західно-балканських держав. За цим порівнянням найпомітнішими
напрямами удосконалення є кодифікація загальної адміністративної процедури, де
Україна набрала 0 балів через відсутність будь-якого законодавчого регулювання, та
використання інструментів і методів управління якістю, за яким Україна теж отримала 0 балів через відсутність застосування цих інструментів чи методів в органах
державної влади.
У зв’язку з цим, експертами були надані відповідні рекомендації щодо удосконалення системи, зокрема щодо необхідності поширення управління якістю в державному управлінні, запровадження інструментів залучення та отримання зворотного
зв’язку від користувачів державних послуг.
Адже якість є однією з ключових категорій державної політики у будь-якій
сфері державного управління та одним із основних елементів процесу надання
адміністративних послуг, а забезпечення поліпшення їх якості шляхом державної
підтримки сучасних методів управління, розроблення та впровадження систем і
принципів управління якістю, визнаних у Європі та у світі – завдання загальнодержавної ваги.
Оцінка SIGMA, і особливо її рекомендації, повинні розглядатися як основа для
визначення майбутньої програми дій з метою вдосконалення державного управління
України.
Участь у складі Комітету з державного управління ОЕСР
Україна має статус постійного спостерігача у Комітеті з питань державного управління ОЕСР із 2008 року. Метою діяльності Комітету є надання допомоги країнам у побудові та зміцненні потенціалу до вироблення та реалізації неупередженої, орієнтованої на громадян державної політики, зміцнення потенціалу
державних установ, оцінювання поточних та нових стратегічних викликів державного управління, що постають перед урядами у контексті глобальної економіки.
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Участь у його роботі надає багато можливостей як країнам-членам ОЕСР, так
і країнам, що не є членами (наприклад, Україні), зокрема:
• сприяє ідентифікації та вирішенню стратегічних проблем сьогодення, які
постають перед урядами країн, зокрема підвищенню довіри до державних
інституцій та використанню ефективного підходу до реагування на виклики,
що постають перед урядами;
• сприяє у проведенні збалансованої та ефективної державної політики, підвищенню прозорості, якості та результативності у функціонуванні державних
інституцій та наданні послуг;
• поширює кращі елементи належного врядування і робить внесок у вдосконалення ефективності, прозорості, відповідальності та підзвітності урядових
установ.
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РОЗДІЛ 13.
ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА КОМУНІКАЦІЇ
13.1. Сприяння розвитку громадянського суспільства
Для розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави необхідне рівноправне партнерство та залучення громадян до формування і реалізації
державної та регіональної політики.
З метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина,
задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації затверджено Національну
стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016–2020 роки.
Напрями реалізації Стратегії:
– створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку
організацій громадянського суспільства;
– забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань
місцевого значення;
– стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
– створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.
Реалізацію Стратегії забезпечує Кабінет Міністрів України, готуючи із залученням представників інститутів громадянського суспільства щорічні плани заходів.
Інформація про реалізацію Стратегії (плани заходів, звіти, новини та ін.) розміщується у відповідній підрубриці рубрики «Громадянське суспільство і влада» розділу
«Для громадськості» Урядового порталу.
Разом з тим створено Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства, на яку покладено методичне забезпечення, моніторинг та
оцінку реалізації Стратегії.
Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, на який покладено методичне забезпечення, моніторинг та оцінку реалізації Стратегії.
Реалізація Стратегії забезпечується спільними зусиллями органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та громадськості для досягнення мети та
принципів Стратегії.
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13.2. Планування та проведення консультацій з
громадськістю. Дослідження громадської думки та позицій
Взаємодія з громадськістю є важливою функціональною складовою діяльності
органу виконавчої влади. Вона включає передусім отримання «зворотного зв’язку»,
відстеження реакції громадськості на чинну державну політику, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органу влади.
Взаємодія з громадськістю має відповідати принципам, які визначено у
Керівних принципах Ради Європи щодо громадської участі у процесі прийняття
політичних рішень (2017 р.) та Кодексі кращих практик участі громадськості у процесі
прийняття рішень (2009 р.), а саме:
– взаємоповага між усіма суб’єктами як основа для чесної взаємодії та
взаємної довіри;
– повага до незалежності інститутів громадянського суспільства, незалежно
від того, чи їх погляди відповідають точці зору органів публічної влади;
– повага до позиції органів публічної влади, на яких лежить відповідальність
і підзвітність за ухвалення рішень;
– відкритість, прозорість і підзвітність;
– оперативність, за якої всі суб’єкти пропонують відповідний зворотний
зв’язок;
– недискримінація та інклюзивність: надання усім менш привілейованим та
найбільш уразливим групам можливості бути почутими, забезпечення
врахування їхньої думки;
– ґендерна рівність і рівноправна участь усіх груп, зокрема тих, що мають
особливі інтереси та потреби, як-от: молоді, людей похилого віку, осіб із
інвалідністю і меншин;
– доступність завдяки використанню чіткої лексики та відповідних засобів
участі, офлайн або онлайн і на будь-якому пристрої.
Спираючись на зазначені принципи, можна визначити чотири рівні взаємодії з громадськістю (від простішого (елементарного) до складного):
– інформування – односторонні відносини, під час яких орган виконавчої
влади надає громадськості інформацію про розроблення, ухвалення та
реалізацію державних рішень, механізми участі громадян та організацій
громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики.
Ці відносини передбачають як надання інформації за ініціативою органу
влади, так і надання її на вимогу громадськості (відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації»);
– консультації – комунікація, під час якої орган виконавчої влади оприлюднює проєкти своїх рішень з метою отримання коментарів, зауважень,
пропозицій від громадськості або проводить консультації з громадськістю

248

щодо реалізації рішень, політик, які вже впроваджуються або впровадження яких завершилося. Як правило, проведення консультацій ініціює
орган влади;
– активна участь громадськості у виробленні та реалізації
державної політики (діалог) – рівень взаємодії, за якої орган виконавчої
влади залучає представників громадськості до робочих груп, експертних
рад тощо у процесі вироблення проєктів конкретних нормативно-правових актів, рішень, політик. Представники громадськості є повноправними учасниками такого процесу. Результатом такої взаємодії є спільне
рішення. Діалог може бути ініційований як органами влади, так і інститутами громадянського суспільства;
– партнерство – рівень взаємодії, за якого орган виконавчої влади та
організації громадянського суспільства здійснюють взаємний обмін
різного роду ресурсами (наприклад, делегування організаціям громадянського суспільства надання певного виду послуг, спільне проведення
заходів тощо).
Кожен рівень передбачає три етапи:
– планування (міністерство, інший ЦОВВ ухвалює відповідні нормативно-правові акти, інші рішення, якими визначаються заплановані дії щодо
організації процесу взаємодії з громадськістю);
– дія (відповідні структурні підрозділи докладають належних зусиль, проводять заходи, які втілюють заплановане чи забезпечують виконання відповідних вимог законодавства);
– результат (передбачає аналіз досягнутих результатів та зіставлення їх із
очікуваннями, оцінюються зміни внаслідок докладених зусиль).
З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами,
надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів
виконавчої влади, налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з
громадськістю затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади,
який є головним розробником проєкту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного
життя.
Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення
консультацій з громадськістю з урахуванням основних завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю та пропозицій громадських рад.
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Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється
на офіційному вебсайті органу виконавчої влади у спеціально створеній рубриці
«Консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених
до орієнтовного плану, можуть інститути громадянського суспільства шляхом
подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.
Інститути громадянського суспільства – представники громадських
об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та
їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів
масової інформації.
У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з
одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, такі консультації проводяться обов’язково.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
Громадська рада – тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворений
для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
Форми проведення консультацій з громадськістю:
• безпосередня (публічне громадське обговорення (передбачає організацію
та проведення громадських слухань, форумів, «круглих столів», конференцій,
зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю, Інтернет та відеоконференцій,
а також додатково – засідань громадських рад (інших допоміжних органів
за участю громадськості)); електронні консультації, які здійснюються через
офіційний вебсайт органів виконавчої влади);
• опосередкована (вивчення громадської думки).
Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення,
електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і
тих самих питань можуть проводитись одночасно.
Вивчення громадської думки реалізується через:
• проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
• створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних ЗМІ
для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих
сторін;
• опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень.
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Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади
із залученням громадської ради у наступному порядку:
• визначає:
– потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
– питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних
пропозицій щодо їх вирішення;
– строк, форми і методи вивчення громадської думки;
– на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
– ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;
• отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
• узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань;
• забезпечує врахування громадської думки під час прийняття остаточного
рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
• оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному вебсайті та в інший
прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.
Громадськість може подавати свої пропозиції та зауваження як в усній, так і в
письмовій формі, надсилати електронною поштою на адресу відповідальної особи
органу виконавчої влади, а також подавати за допомогою спеціальних сервісів на
офіційних сайтах органів виконавчої влади. Під час проведення заходів у рамках
публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються
висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші
юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної
та достовірної інформації орган виконавчої влади може укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського
суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експресаналізу пропозицій різних соціальних
груп населення та заінтересованих сторін.
Питання практичної реалізації громадянами України права вносити в органи
державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про
поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових
осіб, державних і громадських органів регулює Закон України «Про звернення
громадян».
Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні
державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів
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державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та
відновлення їх у разі порушення.
Особливою формою колективного звернення громадян до Президента
України, ВРУ, КМУ, органу місцевого самоврядування є електронна петиція.
Звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції
(зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада,
рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування,
депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності
держави і суспільства.
Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння
реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів
або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо
поліпшення їх діяльності.
Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань
громадян, посадових осіб.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою
осіб (колективне)
Звернення може бути:
– усним – звернення викладається громадянином на особистому прийомі
або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні
центри, телефонні «гарячі лінії»;
– письмовим – звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення).
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку,
підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернення з посиланням на
політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність
громадянина, незнання мови звернення.

252

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від
дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але
не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін
для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати
сорока п’яти днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути
скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань
громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для
громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до
відома громадян.
Громадяни можуть звернутися до Президента України, ВРУ, КМУ, органу
місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний вебсайт
органу, якому вона адресована, або вебсайт громадського об’єднання, яке здійснює
збір підписів на підтримку електронної петиції.
Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики
до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
Для створення електронної петиції до Президента України, ВРУ, КМУ, органу
місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному вебсайті органу, якому вона адресована, або вебсайті громадського об’єднання,
яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.
Електронна петиція оприлюднюється на офіційному вебсайті відповідно
Президента України, ВРУ, КМУ, органу місцевого самоврядування або на вебсайті
громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних
петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не
пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному вебсайті відповідно
Президента України, ВРУ, КМУ, відповідного органу місцевого самоврядування або
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на вебсайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.
Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості
голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.
Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, ВРУ, КМУ,
розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 000 підписів громадян
протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до
органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом
територіальної громади.
Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через
вебсайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала
необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання
необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому
адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату
направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали
електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет),
строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений
строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному вебсайті відповідно Президента України, ВРУ, КМУ, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної
кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від
громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої
петиції.
Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок
її розгляду.
Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у ВРУ або громадських слуханнях відповідної територіальної
громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на
таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується
на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.
Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України,
ВРУ, КМУ, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом
України, ВРУ, КМУ, місцевою радою.
Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошується
на офіційному вебсайті Президентом України – щодо електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою ВРУ – щодо електронної петиції, адресованої ВРУ, Прем’єр-міністром України – щодо електронної петиції, адресованої КМУ,
головою відповідної місцевої ради – щодо електронної петиції, адресованої органу
місцевого самоврядування.
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У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду
порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після
закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному вебсайті органу, якому вона
була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору)
електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір
підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть
реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, КМУ, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть
розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд ВРУ законопроєкти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

13.3. Роз’яснювальна робота та висвітлення діяльності
З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у
процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Доступ до інформації забезпечується шляхом:
– систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційних
друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах у мережі Інтернет, на
єдиному державному вебпорталі відкритих даних, інформаційних стендах,
будь-яким іншим способом);
– надання інформації за запитами на інформацію.
Інформацією з обмеженим доступом є:
– конфіденційна інформація;
– таємна інформація;
– службова інформація.
Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
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Таємна інформація – інформація, розголошення якої може завдати шкоди
особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну,
професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу
передбачену законом таємницю.
Службова інформація – інформація, що міститься в документах суб’єктів
владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності
установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної
влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або
прийняттю рішень; зібрана у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної
діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі
відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному
державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах.
Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого
вільного використання та поширення.
Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації:
– запитувачі інформації;
– розпорядники інформації;
– особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями;
– структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до
публічної інформації розпорядників інформації.
Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян
без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.
Розпорядники інформації – суб’єкти владних повноважень (органи
державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи
влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції); юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,
бюджету Автономної Республіки Крим.
Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:
– інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження,
основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру
та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо), а
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також інформацію, зазначену в частині п’ятій статті 6 Закону України «Про
доступ до публічної інформації»;
нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проєкти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми
і зразки документів, правила їх заповнення;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень
розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на
реалізацію повноважень розпорядника інформації;
плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки
установи;
загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового
розпорядку;
звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про: їхні
місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного вебсайту та електронної пошти;
прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників
структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних
та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до
інформації з обмеженим доступом;
розклад роботи та графік прийому громадян;
вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних
посад;
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних
для надання послуг, правила їх оформлення;
перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень
суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;
іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок
обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.
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13.4. Діяльність консультативно-дорадчих органів
Для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській
міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації створюється громадська рада.
Основні завдання громадської ради:
– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами;
– сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час
формування та реалізації державної, регіональної політики;
– сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;
– проведення громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої
влади;
– підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з
питань формування та реалізації державної, регіональної політики.
Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
– готує та подає органу виконавчої влади пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю;
– готує та подає органу виконавчої влади пропозиції щодо організації
консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників
заінтересованих сторін;
– готує та подає органу виконавчої влади обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній
сфері, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення
роботи органу;
– проводить громадський моніторинг за врахуванням органом виконавчої
влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
– інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості органу
виконавчої влади для оприлюднення на його офіційному вебсайті та будьяким іншим способом;
– збирає, узагальнює та подає органу виконавчої влади пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
– готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
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Громадська рада має право:
– утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат,
комітети, комісії, експертні групи тощо);
– залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за
згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
– організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим
столом та інші публічні заходи;
– отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
– отримувати від органу виконавчої влади проєкти нормативно-правових
актів з питань, що потребують проведення консультацій із громадськістю;
– проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності
органу виконавчої влади та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, розроблених
органом виконавчої влади.
До складу громадської ради можуть бути обрані:
– представники інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані в
установленому порядку;
– до складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі
виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення
органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проєкти у сфері,
пов’язаній з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і
завдання діяльності;
– до складу громадської ради при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у
мм. Києві та Севастополі держадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до
дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають
послуги, реалізують проєкти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
– до складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах,
що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня,
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публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації
проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.
Склад громадської ради може формуватися одним з двох способів (на вибір
органу виконавчої влади):
– шляхом рейтингового голосування під час установчих зборів;
– шляхом рейтингового електронного голосування (з використанням
інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний
вебсайт органу виконавчої влади).
Інститут громадянського суспільства для участі в установчих зборах або
рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути
громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства
мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть
делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування.
Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається
органом виконавчої влади.
Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом виконавчої влади ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.
Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше
її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування
на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться.
У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам,
вважаються обраними до складу громадської ради.
Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими
для розгляду органом виконавчої влади.
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13.5. Проведення громадських експертиз діяльності
З метою створення належних умов для участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики КМУ затвердив Порядок сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, яким визначено процедуру сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства та
громадськими радами громадської експертизи діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади.
Громадська рада може проводити громадську експертизу діяльності органу
виконавчої влади, при якому вона утворена.
Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем
для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.
Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у
проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту
у якому зазначаються:
• його найменування, відомості про легалізацію, місцезнаходження та електронна адреса;
• предмет і мета громадської експертизи;
• перелік документів, необхідних для проведення громадської експертизи;
• адреса, за якою надсилається відповідь на запит, або ПІБ особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону та електронної
адреси.
Громадська рада у письмовому запиті до органу виконавчої влади зазначає:
• предмет і мету громадської експертизи;
• перелік документів, необхідних для проведення громадської експертизи;
• адресу, за якою надсилається відповідь на запит, або ПІБ особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактний телефон, електронну адресу;
• копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення
громадської експертизи.
Орган виконавчої влади після надходження письмового запиту щодо проведення громадської експертизи:
– видає (протягом 7 робочих днів) наказ (розпорядження) про проведення
такої експертизи із зазначенням ПІБ та посади особи (осіб), відповідальної
(відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського
суспільства, громадською радою, (зміст наказу (розпорядження) доводиться до відома ініціаторів проведення громадської експертизи протягом
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3 робочих днів з моменту його видання);
– утворює у разі потреби робочу групу із залученням представників інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи;
– розміщує (протягом 7 робочих днів) інформацію про надходження запиту
щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження)
та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному вебсайті;
– подає інституту громадянського суспільства, громадській раді документи
або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом 5 робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.
Строк надання документів може бути продовжено до 20 робочих днів (якщо
запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних).
День видання наказу (розпорядження) про проведення громадської
експертизи є датою початку її проведення.
У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її
предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції відповідного органу виконавчої влади або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає визначеним вимогам.
Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської
експертизи ініціаторами громадської експертизи, подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням:
– інформації про ініціатора громадської експертизи;
– предмета і мети громадської експертизи;
– відомостей про експертів, які проводили експертизу;
– обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації владних
повноважень;
– пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення
ефективності діяльності органу виконавчої влади.
Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу виконавчої
влади та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження.
Якщо ініціатор громадської експертизи у тримісячний строк від початку її
проведення не подав експертні пропозиції, експертиза вважається такою, що
не відбулася.
Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань
поточної діяльності.
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Орган виконавчої влади після надходження експертних пропозицій:
– розміщує їх (протягом 7 робочих днів) на власному вебсайті;
– розглядає їх (протягом 14 робочих днів) за участю представників ініціатора громадської експертизи;
– розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних пропозицій
заходи, спрямовані на їх реалізацію;
– подає (протягом 10 робочих днів) після їх розгляду ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про результати розгляду експертних
пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної інформації на власному вебсайті;
– надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату КМУ для розміщення на урядовому вебсайті інформацію про найменування, ПІБ керівника, поштову адресу, контактні дані ініціатора громадської експертизи,
предмет та строки її проведення; експертні пропозиції, подані ініціатором
громадської експертизи; затверджені органом виконавчої влади заходи
для реалізації експертних пропозицій; відповідь органу виконавчої влади
ініціатору громадської експертизи про результати розгляду експертних
пропозицій та заходи для їх реалізації.

13.6. Реалізація міжнародної Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд»
20 вересня 2011 року у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 країн-засновниць (Бразилія, США, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, ПівденноАфриканська Республіка, Сполучене Королівство) започаткували міжнародну
Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – Ініціатива), підписавши
Декларацію відкритого уряду.
В основу цієї декларації закладено принципи Загальної декларації прав
людини, Конвенції ООН проти корупції та інших міжнародних документів у сфері
прав людини та ефективного урядування.
Метою ініціативи є забезпечення виконання країнами-учасницями
конкретних зобов’язань щодо сприяння прозорості державного управління, залучення громадян до участі в процесах ухвалення рішень, боротьби з корупцією, використання новітніх технологій для прозорості та підзвітності.
Станом на 1 січня 2020 р. до Ініціативи приєдналися 79 країн.
Основні принципи Ініціативи:
– прозорість: інформація про діяльність уряду є відкритою, всеосяжною,
своєчасною, вільно доступною для громадськості, і такою, що відповідає
основним стандартам відкритих даних;
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– участь громадян: уряд залучає громадян до участі в обговореннях, що
сприяє прийняттю рішень, які враховують громадську думку, є більш інноваційними та ефективними;
– підзвітність: наявність правил, норм і механізмів, які змушують урядові
структури до обґрунтування своїх дій, здійснення діяльності відповідно до
визначених для них вимог, реагування на критику, прийняття відповідальності за невідповідність дій законам або зобов’язанням;
– технології та інновації для прозорості та підзвітності: уряд враховує
важливість надання громадянам відкритого доступу до технологій, а
також усвідомлює роль нових технологій у просуванні інновацій та важливість розширення можливостей використання технологій громадянами.
П’ять «великих викликів» Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд»:
1) поліпшення державних послуг – заходи, спрямовані на весь спектр послуг
для населення, включаючи охорону здоров’я, освіту, кримінальне правосуддя,
енергопостачання, телекомунікації та будь-які інші галузі обслуговування,
шляхом заохочення поліпшення державних послуг, у тому числі через використання технологій е-урядування та інновацій приватного сектора;
2) підвищення рівня доброчесності в державному управлінні – заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, забезпечення суспільної етики, надання доступу
до інформації, контроль фінансової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та
сприяння розвитку громадянського суспільства;
3) більш ефективне управління державними ресурсами – заходи, спрямовані на
раціональне використання коштів, природних ресурсів та іноземної допомоги, прозоре проведення публічних закупівель;
4) створення безпечних громад – заходи, спрямовані на громадську безпеку,
реагування на стихійні лиха і кризи, екологічні загрози;
5) підвищення корпоративної підзвітності – заходи, спрямовані на корпоративну
відповідальність у сферах охорони навколишнього середовища, боротьби з
корупцією, захисту прав споживачів та залучення громадськості.
Перший План дій із впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» (розпорядження від 5 квітня 2012 року № 220) на 80% складався
із заходів, запропонованих громадськими експертами. План був обговорений під час
Національного круглого столу та затверджений Урядом у 2012 році. На Глобальному
саміті Партнерства український план дій був визнаний як один з найкращих.
Другий План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» у 2014–2015 роках затверджений розпорядженням КМУ від 26 листопада
2014 року № 1176. Проєкт плану дій розроблявся робочою групою, створеною в
Секретаріаті КМУ. До складу робочої групи увійшли представники органів виконавчої
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влади та інститутів громадянського суспільства. Проєкт плану пройшов громадське
обговорення в Інтернеті та під час публічних заходів у 4-х регіонах України. Уперше
в урядовому документі був визначений розділ «Партнери», у якому вказані конкретні
громадські організації, які виступають партнерами органів влади в реалізації відповідних заходів плану дій.
Основними напрямами реалізації Ініціативи в Україні у 2012 – 2016 роках були:
• сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики;
• забезпечення доступу до публічної інформації;
• запобігання і протидія корупції;
• підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;
• впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної
демократії.
7 грудня 2016 року під час Глобального саміту Партнерства «Відкритий Уряд»
у Парижі українську електронну систему публічних закупівель «ProZorro» визнано
переможцем третьої щорічної премії «Open Government Awards 2016».
Третій План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» затверджений розпорядженням КМУ від 30 листопада 2016 року № 909.
Планом дій, зокрема, передбачені заходи з підвищення якості та прозорості
надання адміністративних послуг та впровадження надання таких послуг в електронній формі, удосконалення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників, забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель, створення системи «Community policing», розвитку електронної демократії
тощо.
Четвертий План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» затверджений розпорядженням КМУ від 18 грудня 2018 року № 1088-р.
Планом дій, зокрема, передбачені заходи із:
– впровадження міжнародних стандартів з розкриття інформації Ініціативи
із забезпечення прозорості будівництва (CoST) на базі Мінінфраструктури
та оприлюднення розкритої інформації на публічному порталі інфраструктурних даних;
– впровадження відкритих стандартів роботи системи електронних торгів з
реалізації арештованого майна;
– підвищення прозорості та ефективності державного контролю у сфері
публічних закупівель;
– впровадження електронних процедур проведення конкурсів з надання
фінансової підтримки для виконання (реалізації) інститутами громадянського суспільства програм (проєктів, заходів);
– запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
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– підвищення рівня знань з антикорупційної політики, стандартів, законодавства осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
– забезпечення із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій вільного доступу громадян до екологічної інформації, яку отримують органи державної влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів;
– упорядкування державних реєстрів/баз даних природних ресурсів, підвищення ефективності їх функціонування та використання з метою створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності;
– створення інтерактивної карти територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами;
– запровадження пріоритетних електронних послуг;
– створення єдиної онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої
влади з інститутами громадянського суспільства;
– забезпечення переходу на електронне впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей з розкриттям даних у режимі онлайн;
– забезпечення учасників освітнього процесу сучасними електронними
освітніми ресурсами і сервісами;
– забезпечення можливості проведення онлайн-перевірки документів про
освіту;
– забезпечення вільного доступу користувачів до Національного репозитарію академічних текстів.
З метою координації роботи органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи
КМУ утворив Координаційну раду з питань реалізації в Україні міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (постанова від 13 червня
2012 року № 671).
До складу Координаційної ради входять по 7 представників від органів
виконавчої влади і громадськості. Також визначено, що Координаційна рада має
двох співголів – від Уряду (Міністр Кабінету Міністрів) та від громадськості. Члени
Координаційної ради від громадськості обираються на конкурсних засадах.
Створено 4 робочі групи Координаційної ради: з надання адміністративних
послуг, з питань відкритості та антикорупційної діяльності, з питань електронної
демократії та електронного урядування, з організаційних питань реалізації Ініціативи.
До складу робочих груп увійшли члени Координаційної ради, представники органів
виконавчої влади, відповідальні за виконання завдань плану дій та представники
інститутів громадянського суспільства.
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РОЗДІЛ 14.
ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА СОЦІАЛЬНИМИ МЕДІА
14.1. Організація роботи щодо взаємодії із засобами
масової інформації
Важливою умовою демократичного розвитку держави та становлення громадянського суспільства є налагодження комунікації між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації і громадськістю.
Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування засобами масової інформації визначено Законом України «Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
Засоби масової інформації (ЗМІ) – засоби, призначені для публічного
поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.
ЗМІ відповідно до українського законодавства мають право висвітлювати усі
аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які,
у свою чергу, зобов’язані надавати ЗМІ повну інформацію про свою діяльність через
відповідні інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї (крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таємницю»), не чинити на них будь-якого
тиску і не втручатися в їх виробничий процес.
ЗМІ можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй
оцінку, коментувати.
Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні – одержання, збирання, створення, поширення,
використання і зберігання інформації про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян,
юридичних осіб про роботу цих органів.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у своїх кошторисах зобов’язані передбачати витрати на висвітлення своєї діяльності ЗМІ. Зокрема,
у межах коштів, передбачених у державному або місцевих бюджетах на висвітлення
своєї діяльності, вони формують замовлення ЗМІ на:
– створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються у державі, про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
– проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність;
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– організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і радіопередач та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової інформації;
– створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування роз’яснювального характеру;
– запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Інформацію про діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ЗМІ можуть отримувати від цих органів безпосередньо або через їх
інформаційні служби чи збирати самостійно.
Інформаційні служби (інформаційні управління, інформаційно-аналітичні
підрозділи, пресслужби, пресцентри, управління і центри громадських зв’язків,
пресбюро, прессекретарі та пресаташе з відповідним апаратом) органів державної
влади та органів місцевого самоврядування збирають, аналізують, обробляють та
оперативно надають інформацію про діяльність цих органів у повному обсязі ЗМІ.
Форми підготовки та оприлюднення інформації, які інформаційні служби
мають право використовувати для висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, це:
– випуск і поширення бюлетенів, пресрелізів, оглядів, інформаційних збірників, експресінформації тощо;
– проведення пресконференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з керівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
– підготовка і проведення теле- і радіопередач;
– забезпечення публікацій (виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
– створення архівів інформації про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
– інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать законодавству України.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право
засновувати або бути співзасновниками аудіовізуальних (електронних) засобів
масової інформації у порядку, встановленому законодавством України, і в межах
коштів, що виділяються з державного чи місцевих бюджетів на висвітлення їх діяльності, або за рахунок перерозподілу коштів, що виділяються на забезпечення функціонування цих органів.
Центральні органи державної влади можуть бути засновниками офіційних
друкованих видань, які вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств як суб’єкти інформаційної діяльності.
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Офіційні друковані видання – видання Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду
України, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів із спеціальним статусом, що видаються з метою опублікування
нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, під час підготовки яких не використовується творча праця журналістів.
Форми і порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування:
• аудіовізуальні засоби масової інформації:
– висвітлення діяльності ВРУ (виконання державного замовлення) – порядок
і форми визначаються окремою Постановою ВРУ на весь період повноважень ВРУ чергового скликання;
– висвітлення діяльності Президента України – ПАТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» має право висвітлювати діяльність Президента
України безпосередньо або шляхом оприлюднення офіційної інформації,
отриманої від пресслужби Президента України;
– висвітлення діяльності КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої
влади – висвітлюються засідання КМУ, на яких розглядаються питання, що
належать до його конституційних повноважень; видані постанови і розпорядження; заяви КМУ та Прем’єр-міністра України; наради з широкого кола
соціально-економічних та регіональних питань; візити офіційних урядових
делегацій України за кордон, їх участь у міжнародних форумах, а також
перебування в Україні офіційних іноземних урядових делегацій; проведення загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких покладається на КМУ. Інформація про діяльність КМУ, центральних і місцевих
органів виконавчої влади здійснюється у формі офіційних повідомлень,
репортажів, коментарів та інтерв’ю членів КМУ і керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, пресконференцій, брифінгів, «круглих
столів», щотижневих інформаційних аналітичних передач;
– висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади – здійснюється
регіональними телерадіоорганізаціями з якими укладаються відповідні
угоди та за рахунок місцевих бюджетів;
– висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції України та КСУ – здійснюється на засадах укладених між ними угод та з урахуванням специфіки
роботи цих судів;
– висвітлення діяльності районних і обласних рад, Київської та
Севастопольської міських рад – здійснюється на засадах замовлень чи укладених угод з відповідними державними або недержавними
телерадіоорганізаціями;
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– висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в інформаційних програмах – Національна телекомпанія
України і Національна радіокомпанія України включають до інформаційних
програм у день, коли відбувалася відповідна подія, повідомлення про:
особливо актуальні рішення ВРУ, Президента України, КМУ, ВСУ, КСУ;
звернення і послання Президента України, заяви ВРУ, КМУ, ВСУ, КСУ;
міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном Президента
України, Голови ВРУ, делегацій КМУ, офіційні візити парламентських
делегацій, глав іноземних держав та урядів до України; пресконференції,
важливі зустрічі з громадянами та виступи Президента України, Голови
ВРУ, Прем’єр-міністра України, Голови ВСУ та Голови КСУ; інші суспільно
значимі факти діяльності органів державної влади України; важливі факти
діяльності органів місцевого самоврядування;
– обов’язково висвітлюються – звернення Президента України з посланнями до
народу та щорічними і позачерговими посланнями до ВРУ про внутрішнє та
зовнішнє становище України; участь Президента України в офіційних заходах,
що проводяться у державі; ведення переговорів та укладання міжнародних
договорів України при здійсненні керівництва зовнішньоекономічною діяльністю держави; репортажі про офіційні візити в інші країни та прийоми делегацій і посадових осіб з інших держав; участь у пленарних засіданнях ВРУ,
у засіданнях КМУ, в робочих нарадах з представниками органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; видані Президентом
України укази і розпорядження; робочі поїздки по країні та інше;
• друковані засоби масової інформації:
– у ЗМІ загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження (на умовах,
визначених у договорах між органами державної влади і редакціями цих
друкованих ЗМІ) висвітлюється інформація про діяльність ВРУ, Президента
України, КМУ, міністерств та інших ЦОВВ, ВСУ, КСУ;
– у ЗМІ регіональної і місцевої (обласні, міські, районні) сфери розповсюдження оприлюднюються відомості про діяльність органів державної
влади, що спеціально готує і надсилає їм державне інформаційне агентство за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті на зазначені цілі;
– у офіційних друкованих виданнях публікуються Закони України, постанови
ВРУ, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження КМУ, постанови ВСУ, рішення та висновки КСУ, рішення органів
місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти.
На сьогодні важливі відомості про діяльність органів державної влади можна
знайти на офіційних сайтах. Такий спосіб оприлюднення інформації має наступні
переваги: оперативність, необмеженість у кількості даних, легкість розміщення та
редагування, доступ у будь-який час.
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З метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами
конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ
до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів КМУ затвердив Порядок оприлюднення
у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади.
Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості
діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.
Офіційна інформація органів державної влади та органів місцевого
самоврядування – офіційна документована інформація, створена у процесі діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка доводиться
до відома населення.
Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється шляхом:
– розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації;
– функціонування та модернізація Єдиного вебпорталу Кабінету Міністрів
України (Єдиний вебпортал), призначеного для інтеграції офіційних
вебсайтів (вебпорталів) органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.
Регламент функціонування офіційного вебсайту (вебпорталу) визначається
керівником органу виконавчої влади.
Дизайн офіційного вебсайту (вебпорталу) та структура розміщення інформації на ньому повинні відповідати вимогам (згідно із додатком до Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влад).
Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне
забезпечення і супроводження офіційного вебсайту (вебпорталу) та його інформаційне наповнення відповідно до вимог законодавства.
Контент (інформаційне наповнення сайту) – це інформація чи досвід,
який направлений на кінцевих користувачів чи аудиторію, яку розробник складає
самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.
На офіційному вебсайті (вебпорталі) органу виконавчої влади розміщується
така інформація:
• для міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:
– найменування органу;
– основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
– структура та керівництво органу;
– прізвища, імена та по батькові керівників;

271

– місцезнаходження апарату, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери
телефонів, факсів, адреси офіційних вебсайтів (вебпорталів) та електронної пошти);
– основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
– нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
– плани підготовки органом проєктів регуляторних актів та зміни до них;
– повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти
цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
– звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних
актів;
– відомості про регуляторну діяльність органу;
– перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої
влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким
делеговані повноваження з надання таких послуг;
– відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої
влади;
– відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської
експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
– зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян
до органу;
– розпорядок роботи органу та час прийому керівництва;
– підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління
органу;
– цільові програми у відповідній сфері;
– відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні
кошти;
– державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції
органу;
– поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
– відомості про наявні вакансії;
• для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації:
– найменування органу;
– основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
– структура та керівництво органу;
– прізвища, імена та по батькові керівників;
– місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові
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адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та офіційних
вебсайтів (вебпорталів) районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій);
основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
плани підготовки органом проєктів регуляторних актів та зміни до них;
повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти
цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних
актів;
відомості про регуляторну діяльність органу;
перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої
влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким
делеговані повноваження з надання таких послуг;
відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої
влади;
відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської
експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян
до органу;
розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва;
виконання бюджету відповідного рівня;
показники розрахунків за енергоносії;
відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів,
у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки
юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
установи і заклади соціальної сфери;
підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління
органу;
цільові програми у відповідній сфері;
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні
кошти;
поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
відомості про наявні вакансії;
перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних,
оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із
зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;
порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня;
державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції
органу.
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Інформація, розміщена на Єдиному вебпорталі та офіційному вебсайті
(вебпорталі), оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з
дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної вище.
На Єдиному вебпорталі та офіційному вебсайті (вебпорталі) органу виконавчої влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу,
відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції.
Не допускається розміщення на офіційному вебсайті (вебпорталі)
інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за винятком соціальної), у тому числі політичної
реклами.
Інформація на офіційному вебсайті (вебпорталі) подається українською
мовою, а також за потребою – англійською мовою і мовами національних меншин.
Обсяг інформації, що підлягає перекладу на інші мови, визначається рішенням органу
виконавчої влади.
Інформація на офіційному вебсайті (вебпорталі) повинна бути
доступною для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового
апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень.
Порядок функціонування вебсайтів органів виконавчої влади затверджено
наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Державним комітетом зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002
№327/225. А у 2015 році внесено зміни до поточної редакції наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення України від 02 березня 2015 р. № 240/26685.
Структура головної сторінки вебсайту органу виконавчої влади повинна
відповідати структурі головної сторінки Єдиного вебпорталу.
Інформація на вебсайті органу виконавчої влади має бути доступною для
перегляду за допомогою різних браузерів.
Матеріали, що складають інформаційне наповнення вебсайту органу виконавчої влади, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:
– статичні (матеріали, які повинні зберігати свою актуальність протягом
тривалого часу);
– динамічні (матеріали, актуальні протягом обмеженого часу, через що вони
повинні систематично оновлюватися);
– потокові (матеріали, що втрачають актуальність свого змісту протягом
короткого проміжку часу (кількох днів чи годин), їх оновлення здійснюється регулярно).
Інформаційне наповнення вебсайту органу виконавчої влади має бути повним,
але, разом з тим, не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.
При оформленні сайту обов’язкове використання державної символіки
України. На сайті може бути присутня власна символіка (герб) органу, якщо така існує.
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На сайті повинні бути обов’язково розміщені посилання на:
– офіційні сайти органів влади, у підпорядкуванні яких перебуває даний
орган;
– вебресурси структурних підрозділів органу;
– вебресурси місцевих та галузевих установ, підприємств, організацій, що
перебувають у сфері компетенції органу;
– інформаційні ресурси та ЗМІ, засновником чи співзасновником яких є
орган виконавчої влади;
– сайти міжнародних організацій, з якими співпрацює орган виконавчої
влади.
На сайті також можуть бути присутніми посилання на: ресурси, профіль яких
перебуває у сфері компетенції органу; сайти об’єднань громадян, які здійснюють
громадський контроль за діяльністю органу виконавчої влади або мають спільну з
ним спрямованість діяльності.

14.2. Взаємодія із соціальними медіа
Соціальні медіа – вид ЗМІ, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0,
завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і
можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати
участь у будь-якій іншій соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.
Існують різні класифікації соціальних медіа. Найбільш поширена наступна:
– спільні проєкти;
– блоги (періодично оновлювані вебсторінки із датованими записами) і
мікроблоги (засіб оперативного спілкування, форма медіа, що поєднує
властивості служби миттєвих повідомлень, блогів, електронної пошти та
соціальних мереж);
– контент-спільноти (фотосервіси, відеохостинги, хостинги для документів);
– соціальні мережі;
– віртуальні ігрові світи;
– віртуальні соціальні світи.
Кожен тип використовує не одну, а декілька технологій (дописи, поширення
зображень, відеоблоги, записи на стіні, електронна пошта, безперервне спілкування, поширення музики тощо) тому інколи певний ресурс неможливо віднести до
однієї категорії.
Оскільки соціальні медіа охоплюють різні сервіси, здійснюється постійний і
повноцінний зворотний зв’язок, у результаті якого відбувається соціалізація та консолідація як окремих осіб, так і груп та співтовариств. Поряд з цим соціальні медіа сприяють комунікації влади з громадськістю. Успіх такого діалогу забезпечується його
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неформальністю – розмитістю кордонів між особистим і публічним, демократичністю та оперативністю.
Важливе місце у сфері взаємодії громадян та органів влади займають соціальні мережі. Вони дають змогу інформувати про свою діяльність громадян та всіх
інших потенційно зацікавлених сторін (бізнес-структури, інститути громадянського
суспільства тощо), комунікувати з ними, роз’яснювати свою політику та об’єднувати
зусилля навколо досягнення суспільно важливих цілей. Такий вид взаємодії має низку
переваг: відносно дешева вартість (за винятком платної реклами) – ведення сторінки
не вимагає додаткового вкладання коштів, на відміну від платного розміщення публікацій у друкованих ЗМІ; швидке поширення інформації (текст стає доступний для
користувачів через кілька секунд після його публікації); охоплення великої аудиторії
(потенційно всі користувачі соціальної мережі можуть бачити контент); відкритість,
прозорість роботи органу влади; можливість безпосереднього спілкування з громадянами (за допомогою приватних повідомлень чи публічних коментарів, розміщення
публікацій, відкритих листів, звернень громадян).
Соціальна мережа – інтернет-співтовариство користувачів, об’єднаних за
будь-якою ознакою на базі одного сайту.
Повідомлення, розміщені у соціальних мережах, є інформаційним відображенням та одночасно супроводом діяльності органу. Тому існують певні вимоги до
інформації, яка поширюється:
– інформація має бути максимально оперативною та лаконічною;
– публікації мають містити лише достовірну і повну інформацію та виключати
її неоднозначне трактування, зводити до мінімуму можливу неузгодженість із публічними позиціями інших органів влади;
– інформація, яка розміщується на офіційних сторінках органів влади, має
бути спрямована на створення його позитивного іміджу;
– орган влади має постійно бути присутнім у соціальних мережах (публікувати не лише новини, але й фотографії, роз’яснювальний матеріал щодо
своєї діяльності тощо).
Використання соціальних мереж покликано вирішувати кілька завдань:
– створення позитивного іміджу органу влади, публічність, прозорість та
відкритість його роботи;
– налагодження прямої та оперативної комунікації із громадянами;
– поширення інформації про діяльність органу влади, роз’яснення політики,
що реалізується.
Можна виділити такі основні напрями використання соціальних мереж у
роботі пресслужб органів виконавчої влади:
– оперативне інформування аудиторії про поточні події (публікації у соціальних мережах через свою лаконічність та невеликий обсяг швидше
оприлюднюються та є джерелом інформації для журналістів) та обмін
інформацією;
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– поширення матеріалів про поточний стан реалізації державної політики у
галузі та досягнення цього органу влади;
– публікація інформаційних матеріалів для громадян щодо діяльності органу
влади в межах його компетенції, у тому числі інформування громадян про
послуги, які надаються державними установами, та механізм їх надання;
– відображення присутності органу в ЗМІ (репости позитивних публікацій
про орган влади, викладення відеоматеріалів, записів за участі представників органу влади);
– спростування неправдивих матеріалів у медіа, уточнення неповної, некоректної або викривленої інформації, що поширюється у ЗМІ (при появі у
ЗМІ неправдивої чи неточної інформації про орган влади чи заяви його
представників найбільш оперативним є спростування через соціальні
мережі, далі його можна продовжувати шляхом розповсюдження пресрелізу з офіційною позицією, організовувати брифінг чи пресконференцію);
– швидкий спосіб надання громадянам короткої відповіді від органу влади
щодо певних питань, які не потребують залучення додаткових документів
або осіб (щодо контактів територіальних органів певного органу влади;
осіб, відповідальних за вузькі напрями надання адміністративних послуг
громадянам; щодо кола питань, які належать до компетенції органу тощо);
– формулювання іміджу органу влади через уособлення образів керівництва
органу, керівників ключових структурних підрозділів та напрямів;
– використання даних зворотного зв’язку в режимі онлайн, оперативний
моніторинг і опитування, статистика.

14.3. Написання новин, пресанонсів та пресрелізів
Новина – оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно
важливу та актуальну інформацію, що стосується певної сфери життя суспільства
загалом чи окремих його груп..
Новини складаються з фактів (головне) і коментарів (доповнення). Новина
написана вдало, якщо читач адекватно сприйняв зміст і не звернув уваги на форму.
Існують певні критерії для визначення цінності інформації як новини: аудиторія (для
кого це важливо/цікаво), вплив (на яку кількість людей і як сильно впливає новина),
близькість (наскільки близько соціально/географічно до аудиторії відбулась подія),
свіжість (подія відбулась щойно/нещодавно, давно, але про неї стало щойно відомо),
імена (учасники події є відомими, авторитетними, упізнаваними), новизна (подія
прогнозована, регулярна), конфлікт (наявність зіткнення інтересів, виклик емоцій),
передісторія (продовження історії, яка висвітлювалася раніше, події були новими).
Основою побудови новини є перевернута піраміда. Ця схема порушує хронологію події і ставить на початок повідомлення не те, з чого вона починалася, а
найважливіший елемент події, його суть. Потім вказується менш важлива інформація,
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а вкінці матеріалу міститься інформація, яку під час редагування можна вилучити без
будь-якої шкоди для тексту.
Написання новини – пошук відповідей на шість питань (це не догма):
– хто (хто був головним спікером, організатором, гостем);
– що (що відбувалося);
– коли (коли це відбувалося);
– де (у якому місці, місті, країні);
– чому (з якою метою відбувся захід);
– як (як це відбувалося, як реагували присутні).
Структура новини:
– Заголовок – суть новини, завжди формулюється одним коротким
реченням. Заголовок повинен бути лаконічним, містити не більше семи
слів, обов’язково мати підмет і присудок. Він повинен містити ключові
слова-зачіпки (імена, назви).
– Лід (перший абзац) – лідируюча думка, головна ідея, своєрідна обіцянка
читачеві. Лід анонсує зміст новини, доповнює заголовок, може бути розлогішим за заголовок, але не повинен його дублювати. Є два основних типи
ліду: прямий і непрямий. Найчастіше у новинних матеріалах використовується прямий лід, який розкриває повністю, про що матеріал (зазвичай це
одне речення, рідше два; у 25 чи менше словах він відповідає на основні
питання: хто, що зробив, коли і де. Найкращі прямі ліди починаються з
іменника, що притягує увагу та дієслова. Непрямий лід використовується
переважно у великих аналітичних статтях, нарисах тощо.
– Посилання на джерело – обов’язковий елемент, який показує, звідки
взялася інформація. Джерелом може бути публічна заява посадовця,
уривок з інтерв’ю, інформація пресслужби, публікація в інших ЗМІ, цитати
з блогів.
– Цитата (думка, коментар) – в новині повинна бути завжди. Цитата
дається на підтвердження ліду. Навіть якщо джерело новини документ
чи пресреліз, потрібно використовувати витяги з них. При цьому не
треба давати громіздких конструкцій, часто достатньо одного короткого
речення. Неможна вигадувати за інших те, чого вони не говорили.
– Саблід (подробиці новини) – наступні абзаци, в яких наводяться обставини повідомлення: час, місце, кількість гостей та інше. Зазвичай це продовження головної думки, наведеної в цитаті. Також саблід може містити
додаткові дані (факти й цифри), які доповнюють картину. Оптимальна
довжина сабліду – до двох абзаців.
– Бекграунд (довідка) – не є обов’язковим елементом для кожного тексту.
Його потрібно додавати, коли виникає необхідність нагадати, що ця
новина дається у розвиток інших подій.
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Перелічені вище елементи (заголовок, лід, посилання на джерело, цитата,
саблід) є обов’язковими у плані побудови новини. Водночас вони не є суворими
рамками, які обмежують творчість автора.
Деякі поради під час написання новини:
– уникати «офіційної мови», складних наукових термінів, писати «простою»,
зрозумілою мовою;
– краще два простих речення, ніж одне складне;
– короткі речення завжди доступніші для розуміння, потрібно чергувати
довгі речення з короткими – це робить мовлення динамічним;
– не варто вживати дієслова у пасивному стані;
– використовувати синоніми;
– не використовувати ініціали, писати ім’я треба повністю;
– дотримуватися однієї із головних вимог – у тексті повинна бути лише одна
новина з однією головною думкою;
– для новини потрібні фотографії (якщо фото з місця подій немає, то можна
обрати відповідну темі картинку);
– краще, коли замітка готова до кінця заходу (стара новина – це вже не новина).
Інформацію про захід чи подію, які найближчим часом мають відбутися, повідомляють у пресанонсі. Пресанонс – це оголошення-запрошення, інформація про
захід чи подію, які найближчим часом мають відбутися.
У такому матеріалі зібрана найважливіша інформація: хто, що, коли, для чого і
як. Тому у ньому потрібно чітко зазначати час, місце події, її мету та зміст. Особливу
увагу в пресанонсі слід приділити умовам роботи ЗМІ, вказавши організаційно-технічні деталі (зазвичай наприкінці пресанонсу). Готовий пресанонс надсилають до
редакцій ЗМІ.
Пресанонс складається із:
– заголовку – заголовок має бути коротким і змістовним. Його основне
призначення – привернути увагу і зацікавити представників ЗМІ;
– ліду – декілька речень про ключові моменти події, які стисло, але повністю
розкривають зміст майбутньої події: що відбудеться, коли, де, чому;
– основної інформації – важливі та цікаві деталі майбутньої події: імена
запрошених гостей, короткий опис програми тощо;
– коментаря організатора – допомагає якомога яскравіше розкрити тему;
– уточнення деталей – дата, час, місце, наявність реєстрації для ЗМІ, посилання на соціальні мережі та сайт;
– контактів особи, відповідальної за подію.
Оформлення пресанонсу: формат має бути не більше одного аркуша А4;
текст – лаконічним, без «зайвих слів»; текст потрібно розбити на абзаци (абзаци не
обов’язково починати з відступу, можна між ними залишити інтервали); заголовок і
лід краще виділити окремим шрифтом.

279

У пресанонсі слід уникати:
– скорочень;
– складних речень;
– вузькоспеціалізованої термінології;
– неперевірених фактів.
Пресреліз – це коротке повідомлення для преси про важливу подію. Існують
різні підстави для написання пресрелізів. Головною з них є усвідомлення необхідності ознайомити якомога ширшу аудиторію з подією (подіями), що пов’язані з діяльністю установи (фірми, компанії).
Подія може вважатися об’єктом новин, якщо:
– є цікавою, важливою для широкого кола людей;
– походить із джерела, що заслуговує на довіру;
– стосується подій, що відбулися нещодавно чи відбудуться незабаром;
– пов’язана з певним відкриттям, із захистом інтересів громадян.
Основні види пресрелізів:
– анонс – інформація про подію, яка має відбутися (конференція, круглий,
брифінг тощо);
– новина – інформує про подію, яка вже відбулася (повідомляється про все,
що вже відбулося);
– аналітичний пресреліз (експертний пресреліз) – використовується під
час проведення досліджень з певного питання та поширення результатів у
ЗМІ (фаховий коментар щодо певних процесів, подій тощо);
– інформаційний пресреліз – інформує про подію, яка ще не завершилась.
Стандартна структура пресрелізу:
– заголовок – розлоге речення, що розкриває суть пресрелізу;
– лід – 3-4 речення, які стисло передають основний зміст події;
– основне повідомлення (виклад подій) – деталі та обставини події, подаються від головних, поступово переходячи до другорядних;
– контакти.
Загальні вимоги для пресрелізів
– пресреліз – це короткий документ, обсяг якого має не перевищувати однієї
сторінки формату А-4;
– у пресрелізі має бути новина і розкритий тільки один інформаційний
привід. Інформаційний привід стане новиною, коли інформація актуальна,
цікава читачам, є суспільно значущою та походить від певних лідерів;
– у пресрелізі мають бути присутні: дата його надсилання; точна назва організації, яка його випускає; відомості про те, де можна уточнити наведену
інформацію;
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– композиція пресрелізу дозволяє в необхідних випадках скорочувати його,
починаючи з кінця. Тому в процесі підготовки пресрелізу інформацію
розміщують у порядку зменшення її важливості за принципом «перевернутої піраміди». Головні пункти повідомлення фіксуються в перших двох
абзацах. Решта – коментарі, аналіз, відомості, пояснення – у наступних;
– пресрелізи стають цікавішими, коли вони містять цитату, бажано наведену
в теперішньому часі. Однак наведення цитат не обов’язкове, оскільки іноді
обсяг пресрелізу не дозволяє цього зробити;
– у пресрелізі не має бути абревіатур і скорочень, крім загальноприйнятих.
Імена та прізвища наводяться повністю, принаймні один раз. Іншомовні
імена та прізвища наводяться в оригінальному написанні та в українській
транскрипції. Пресреліз не потрібно перевантажувати цифрами;
– пресреліз інколи може мати в своїй структурі бекграунд;
– у оформленні пресрелізу в лівому верхньому куті вказують адресу та повну
назву організації; нижче повідомляють, що це пресреліз; ще нижче в лівому
куті зазначають дату надсилання, назву ЗМІ та посаду того, кому спрямований даний документ; у правій частині вказують координати особи
чи осіб, до яких можна звернутися за додатковою інформацією. Однак ці
відомості можна наводити як на початку пресрелізу, до заголовка, так і в
самому кінці. Потім зазначають відомості щодо публікації релізу, коли його
можна публікувати, а нижче, великими літерами, подається заголовок,
після якого вже йде основний текст.

14.4. Інформаційні кампанії у сфері державного управління
Інформаційно-комунікаційний супровід інновацій в органах державної влади
повинен бути націлений на підвищення зацікавленості до їх реалізації як самих
працівників, які повинні усвідомлювати цілі і завдання змін, так і інших цільових
груп. Однак, як показує практика, наявний на сьогодні інформаційний супровід інновацій, незважаючи на їх важливість для соціально-економічного розвитку країни, є
досить суперечливим та ситуаційним. Події та заходи висвітлюються епізодично
та не системно, що говорить про відсутність спеціально продуманої інформаційної
кампанії. А результатом такої прогалини є те, що у суспільній свідомості немає чіткого
розуміння того, в чому полягає ідея «інновацій у державному управлінні», чим вони
можуть бути корисними чи шкідливими конкретному громадянинові. Як наслідок, це
негативно відбивається на іміджі державної влади.
Важливою умовою ефективності інновацій є наявність внутрішньої (співробітників органів державної влади та органів місцевого самоврядування) і зовнішньої
(населення, бізнес-середовища, громадських організацій, міжнародної спільноти та
ін.) зацікавленості і підтримки прийнятих владних рішень, яка можлива тільки при
здійсненні органами влади комунікативних зв’язків з громадськістю.
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З метою забезпечення прозорого та відкритого доступу громадськості
до реалізації завдань та заходів із покращення державного управління, зокрема, у
напрямку клієнтоорієнтованості, доцільно використовувати комплексний підхід до
забезпечення їх інформаційно-комунікативним супроводом.
Комплексна реалізація заходів з інформаційного супроводження інновацій
дозволить:
– залучити громадськість до участі в реалізації змін, що призведе до
позитивної оцінки проведених заходів і спричинить зростання довіри до
органів державної влади;
– отримати безперервний двохсторонній зв’язок між Урядом, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, бізнес-середовищем, міжнародною спільнотою щодо ходу покращення сфери державного управління;
– забезпечувати державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування актуальною інформацією щодо прогресу, темпу та
масштабів реалізації змін у системі державного управління;
– створити мережу серед зацікавлених ЗМІ, які готові до об’єктивного
висвітлення подій та заходів;
– забезпечувати комунікаційні та інформаційні потреби визначених
цільових груп;
– отримати ефективний механізм інформаційного супроводу, який у
подальшому можна буде використовувати при реалізації інших урядових
ініціатив.
Більшість заходів з інформаційного супроводження не тягнуть за собою істотного збільшення фінансових витрат, оскільки носять більше організаційний характер,
який змінює систему взаємозв’язку і координації основних учасників процесу інформаційного супроводу.
Для забезпечення узгодженості дій органів влади щодо інновацій у сфері
державного управління доцільно почати з розробки комплексного плану системи
інформаційно-комунікаційного супроводу. У плані необхідно передбачити вирішення
таких завдань:
1) організація повноцінного інформування громадськості про цілі, завдання та
хід впровадження інновацій;
2) організація громадського обговорення завдань та заходів, досягнутих та
очікуваних результатів у сфері державного управління;
3) формування зацікавленості в реалізації змін та їх підтримки серед різних
верств громадянського суспільства;
4) сприяння прямої участі представників громадянського суспільства і бізнес-середовища, міжнародної спільноти відповідно до передбачених інструментів;
5) створення системи «зворотного зв’язку», що дозволяє враховувати інтереси різних цільових груп.
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При формуванні комплексного плану інформаційно-комунікаційного супроводу слід дотримуватися послідовних заходів, які характерні для будь-якої PR-кампанії
(інформаційної кампанії):
1) постановка цілей PR-кампанії (забезпечення прозорості і відкритості для
суспільства, розкриття змісту змін, пріоритетів та переваг; формування позитивного ставлення громадян до діяльності державних інституцій, тощо);
2) постановка завдань (відображення сильних сторін, позиціонування, зміна
індиферентного (байдужого) ставлення громадськості);
3) проведення опитувань громадської думки (оцінка ситуації в суспільстві,
характеризує ставлення суспільства);
4) виявлення проблемних ситуацій (недостатня поінформованість, індиферентне ставлення і недовіра до результатів, можливе формування негативного іміджу в засобах масової інформації (далі – ЗМІ), інших цільових груп,
тощо);
5) розробка медіа-плану, який включає в себе фази активності проведення
інформаційно-комунікаційного супроводу;
6) розробка інформаційних матеріалів (створення інформаційних приводів,
соціальна реклама – створення аудіо-, відеороликів, виготовлення комплексу
поліграфічної продукції, серія журнальних статей, і т.д.);
7) вибір інформаційних каналів комунікації (вибір конкретних ЗМІ повинен
проводитися на основі матеріалів досліджень ЗМІ, а також думки експертів
виходячи з таких параметрів: ступеня охоплення аудиторії за обраною темою,
середньої частоти інформаційних контактів, ефективності аудиторії (цільової,
масової), обсягу тиражу, престижності, вартості розміщення матеріалів);
8) проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу ефективності
проведених заходів;
9) коригування плану заходів, зміна їх інтенсивності, зміна каналів комунікації,
тощо;
10) підведення підсумків.
При цьому інформаційна кампанія має супроводжуватися:
• розробкою довгострокового і поточного (річного) медіа-планів;
• моніторингом поточного стану інформаційного поля в Україні і за кордоном з
накопиченням відповідної інформаційної бази даних;
• організацією брифінгів, пресконференцій, інших комунікативних заходів;
• підготовкою інформаційно-довідкових матеріалів (топіків) для визначених
цільових груп;
• розміщенням інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
• підготовкою ряду подій інформаційних заходів для державних органів на
короткострокові, середньострокові і довгострокові періоди;
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• просуванням державної інформаційної політики у засобах масової інформації,
зокрема, за участю вищих посадових осіб держави;
• організацією Road Show у містах для представників регіональної влади, бізнесу
та ЗМІ щодо обраних пріоритетів, завдань та заходів;
• підготовкою інформаційного бюлетеня та його поширення серед органів
державної влади, органів місцевого самоврядування щодо актуальних подій
та інновацій;
• навчанням та проведенням тренінгів для представників засобів масової
інформації і працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, до компетенції яких входять питання взаємодії зі ЗМІ, громадськістю;
• проведенням консалтингових і соціологічних досліджень з питань оцінки
ставлення громадськості;
• створенням системи «тиражування» позитивного досвіду.
З метою підвищення обізнаності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, задіяних до проведення інформаційної кампанії, необхідно забезпечити оперативне інформування шляхом проведення нарад, семінарів, курсів підвищення професійної компетентності або ж тренінгів. До основних
інформаційної заходів належать: брифінги, пресконференції, круглі столи, семінари,
виступи у ЗМІ керівників державних органів, інші публічні обговорення проблеми з
представниками різних груп громадян, громадських організацій та представниками
бізнес-спільноти, європейськими експертами.
Важливим елементом інформаційного та PR-супроводу є заходи з інформування населення про впровадження стандартів державного управління,
надання адміністративних послуг шляхом підготовки та розповсюдження інформаційних матеріалів для різних цільових груп споживачів.
З метою забезпечення зворотного зв’язку суспільства і владних інститутів
доцільно проведення моніторингу, що включає оцінку громадянами, громадськими
організаціями, представниками бізнес-спільноти змін, що відбуваються у системі
державного управління. Особливу увагу слід приділяти узагальненню кодексів кращої
практики втілених інновацій на регіональному та місцевому рівні та вироблення на
цій основі позитивного досвіду загальнодержавного реформування.
Показниками результативності системи заходів з інформаційної кампанії
можуть служити:
1) частка громадян, які мають уявлення про основні інновації, з них – частка
громадян, що виражають їхню підтримку;
2) частка заходів, які отримали висвітлення в ЗМІ;
3) частка центральних органів державної влади, місцевих державних адміністрації, органів місцевого самоврядування, що регулярно здійснюють інформування громадськості про хід та результати впровадження інновацій;
4) частка ЗМІ, які інформують про реалізацію інновацій та ін.
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РОЗДІЛ 15.
ПРОТОКОЛ І ЦЕРЕМОНІАЛ
З метою забезпечення дотримання загальноприйнятих міжнародних норм,
правил, традицій організації офіційних заходів, удосконалення й оптимізації порядку
проведення в Україні заходів протокольного і церемоніального характеру, 22 серпня
2002 року Указом Президента України затверджено Положення «Про Державний
Протокол і Церемоніал України». Базуючись на загальновизнаних нормах дипломатичного протоколу цей нормативний документ визначив основні засади і правила державного Протоколу і Церемоніалу України, а також засади забезпечення їх дотримання.
У Положенні визначено, що Державний Протокол та Церемоніал
України – це сукупність вимог щодо забезпечення єдиного порядку проведення
в Україні офіційних заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, Міністра закордонних справ України, інших вищих
посадових осіб України з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм,
правил і традицій, а також національних традицій України.
Основним завданням Державного Протоколу та Церемоніалу України
є забезпечення засобами і нормами дипломатичного протоколу зовнішньополітичних заходів України, застосування єдиної протокольної практики при зустрічі і
проводах іноземних офіційних делегацій, здійснення візитів українського керівництва
до іноземних держав, проведення внутрішніх заходів за участю дипломатичного
корпусу та представницької роботи з ним.
Дотримання Державного Протоколу та Церемоніалу України забезпечують
структурні підрозділи з питань протоколу Офісу Президента України, Верховної
Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних
справ України та інших органів виконавчої влади нашої держави.
Згідно із Положенням «Про Державний Протокол і Церемоніал України» координує заходи щодо забезпечення дотримання Державного Протоколу Департамент
з питань Державного Протоколу та Церемоніалу. На цей структурний підрозділ
Офісу Президента України покладається також завдання узгодження та запровадження міжнародної протокольної практики щодо вдосконалення організації та
проведення протокольних заходів.
Практика організації служб державного протоколу різних країн характеризується більшою або меншою централізацією, наявністю або відсутністю головного координуючого органу. Наявність такого органу дозволяє проводити єдину
державну політику щодо протокольного забезпечення міжнародних контактів посадових осіб різних гілок влади.
Пострадянські країни обрали концепцію побудови національних протокольних
служб, засновану на роззосередженні функцій державного протоколу між відповідними
структурами різних гілок влади. Шляхом створення окремих структур державного
протоколу на різних рівнях влади пішли Україна, Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан.
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15.1. Система протокольної служби в Україні
Систему протокольної служби складають:
• Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу, що є структурним підрозділом Офісу Президента України;
• Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України;
• Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради
України;
• Департамент державного протоколу Міністерства закордонних справ України;
• відповідні підрозділи міністерств і відомств та обласних державних адміністрацій.
Характеристика цілей й завдань кожної протокольної служби, які в узагальненому варіанті виглядають таким чином: протокольне та організаційне забезпечення
візитів в Україну глав іноземних держав, спеціальних представників глав іноземних
держав, а також керівників міжнародних організацій, інших високих посадових осіб,
представників іноземних держав у частині організації та проведення офіційних
заходів міжнародного характеру за участю вищих посадових осіб України, візитів
в Україну особистих гостей Президента, Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра;
зарубіжних візитів згаданих осіб; заходів за участю дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.
Відповідно до покладених на протокольні служби завдань, управління готують
та подають Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру
України та Міністру закордонних справ України рекомендації щодо часу й тривалості
проведення їх зарубіжних візитів, а також візитів в Україну глав іноземних держав та їх
спеціальних представників, керівників міжнародних організацій, інших високих посадових осіб; здійснюють прийом робочих груп, спеціальних представників з підготовки візитів в Україну іноземних делегацій, погодження з ними питань протокольного та організаційного забезпечення візитів; вирішують питання організаційного та
документального забезпечення таких візитів; розробляють (разом з Міністерством
закордонних справ України) проєкти програм візитів іноземних делегацій в Україну,
проведення в Україні інших протокольних заходів (переклад, підписання документів)
міжнародного та внутрішньодержавного характеру за участю перших осіб держави;
забезпечують розроблення проєктів програм зарубіжних візитів, узагальнюють
пропозиції щодо складу учасників таких візитів та поїздок.
Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу
Офісу Президента України координує заходи, здійснювані структурними підрозділами з питань протоколу Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, а також Міністерства закордонних справ України та інших органів
виконавчої влади України, щодо забезпечення додержання вимог Положення про
Державний Протокол та Церемоніал України; організовує виготовлення Вірчих
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та Відкличних грамот Надзвичайних і Повноважних Послів України в іноземних
державах та ін.
Протокольна практика підготовки та проведення візитів у нашій країні
повністю відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам. При суворому дотриманні принципу суверенності будь-якої держави, що в протокольному плані виявляється в таких нормах, як почесті державному прапору, виконанні державного гімну
і військової почесті (наявності почесної варти, прохід її перед високим гостем), у
протокольній практиці нашої країни відсутня будь-яка різниця у процедурі прийняття
високих гостей – представників великих та малих держав.
Протокольна служба надає допомогу і в організації візитів делегацій іншого
рівня, допомагаючи їм у дотриманні вимог протоколу країни перебування. Чим активніші взаємні контакти, тим більше буває делегацій, і всі вони потребують допомоги та
сприяння спеціалістів-протоколістів дипломатичної установи, бо від досвіду і вміння
застосувати дипломатичний протокол часто залежать результати візитів.
Символи державного суверенітету
Поняття «міжнародна ввічливість» багатопланове і в дипломатичному протоколі включає: міжнародний етикет державного прапора – головного символу держави,
етикет державного герба і гімну, реагування членів міжнародного співтовариства на
обрання глави держави, протокольні заходи у зв’язку з офіційним трауром у країні,
пов’язаним зі смертю глави держави чи глави уряду, реагування на терористичні акти,
стихійні лиха, катастрофи тощо.
Вияв поваги до державного прапора, герба і гімну – загальноприйнята міжнародна норма, а тому етикет зобов’язує у ставленні до них уникати всього того, що
може образити гідність держави або завдати шкоди її престижу.
У міжнародній протокольно-дипломатичній практиці склався певний етикет
державного прапора. Розміри прапора, його кольори та інші елементи повинні
точно відповідати опису, затвердженому законом (на превеликий жаль, у нашій державі
деякі фірми, які виготовляють державну атрибутику, дозволяють собі вільно трактувати
кольори національного прапора, і на це не завжди реагують державні чиновники, які мали
б відповідати за виконання Закону). Не можна допускати, щоб над відповідними будинками чи на флагштоках піднімався старий, вицвілий або брудний чи надірваний прапор.
Дуже важливо враховувати величину флагштока і розмір прапора, бо ні великий прапор
на малому флагштоці, ані малий – на великому вигляду не матимуть. Тут оптимальне співвідношення ширини прапора і висоти флагштока мало би становити 1:6.
Прапор, як правило, піднімається зі сходом сонця та опускається із заходом;
піднімається швидко, а опускається повільно. Якщо ж він висить цілодобово, то в
темну пору доби повинен обов’язково підсвічуватися.
Є ще кілька загальноприйнятих правил:
• при одночасному підніманні двох або більше прапорів різних країн їхні
розміри та висота підйому над поверхнею повинні бути однаковими: жодний
з прапорів не може бути вищий за інші;
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• при одночасному підніманні прапорів двох або кількох держав почесним є
крайнє праве місце, якщо дивитися з боку прапорів, а також центральне;
• при одночасному підніманні прапорів багатьох держав найбільш поширеною
є практика розташування їх за алфавітом назв держав (за латинською абеткою
або абеткою мови країни, де відбувається дія);
• не допускається піднімання прапорів двох або кількох держав на одному флагштоці (один над одним);
• державні прапори не повинні торкатися землі, води, дерев;
• особлива увага повинна приділятися правильному підніманню прапора (з
урахуванням його кольорів, щоб не перевернути його навпаки).
Коли вносять прапор в урочистих випадках, то військові повинні віддати
честь, а цивільні – зняти капелюхи. У деяких країнах під час внесення прапора всі
присутні прикладають праву руку до серця.
Під час траурної церемонії державні прапори спочатку піднімають на всю
висоту флагштока, а потім повільно опускають до половини. При остаточному опусканні прапора його знову піднімають до повної висоти флагштока, а тоді повільно
опускають вниз.
Існує особливий етикет – відповідно до норм міжнародного права, правил
дипломатичного протоколу і традицій країни перебування – підйому прапора
на приміщеннях дипломатичних представництв, консульських установ та інших
офіційних представництв за кордоном.
У багатьох країнах світу склалася чудова традиція з дитячих років виховувати
шанобливе ставлення до державного прапора, а тому там перед початком шкільних
занять відбувається церемонія урочистого підйому прапора.
Герб держави використовується при виготовленні офіційних бланків
державних установ, печаток, поштових марок, деяких державних нагород чи
нагрудних знаків, візитних карток, зображується на вивісках державних установ.
Крім державного прапора, є ще штандарт (прапор) Президента України, який
встановлюється у службовому кабінеті в його резиденції, піднімається над резиденцією Президента, коли він там перебуває, встановлюється на транспортних засобах
Президента.
Також символом держави є національне свято. Національний день – найголовніше свято кожної держави, свідчення найважливішої, а іноді і поворотної події в
житті народу, бо воно, як правило, пов’язується з перемогою революції, здобуттям
національної незалежності, проголошенням республіки. Для України таким днем є
День незалежності України (24 серпня).
У міжнародній дипломатичній протокольній практиці прийнято відзначати
національні свята іноземних держав, рівень відзначення яких залежить від характеру
двосторонніх відносин. З нагоди національного свята глави держав і урядів, міністри закордонних справ, як правило, надсилають вітальні телеграми главам держав,
урядів та міністрам. Ці телеграми можуть, залежно від протокольної практики країни
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перебування, передаватися особисто послами або якимсь іншим чином, але вони
повинні бути однаковими для представництв усіх країн, без будь-якої дискримінації.
З нагоди національних свят своїх держав посли влаштовують дипломатичні
прийоми із запрошенням представників країни перебування та дипломатичного
корпусу, можуть виступати з цієї нагоди по телебаченню (залежно від місцевої практики). Місцеві ЗМІ зазвичай публікують матеріали, присвячені національному святу
тієї чи іншої країни.
Обмін телеграмами між керівниками держав, а в обов’язковому порядку – між
главами зовнішньополітичних відомств, відбувається з нагоди круглої дати встановлення дипломатичних відносин, підписання міждержавного договору про дружбу та
співпрацю.
Відбувається обмін (знову ж таки з урахуванням місцевої практики) привітаннями з нагоди Нового року (телеграми, спеціальні поштові листівки, візитні
картки). На привітання обов’язково дають відповідь-привітання, якщо це не робиться
одночасно. Треба мати на увазі, що в країнах Південно-Східної Азії, Близького і
Середнього Сходу святкування Нового року не співпадає з 1 січня, а тому й привітання слід відсилати з урахуванням місцевої традиції.
Не варто нехтувати – якщо це закладено в місцевій традиції – привітаннями
з нагоди іменин, дня народження, нагородження високою урядовою відзнакою глави
держави, глави уряду чи міністра закордонних справ. Особливої уваги потребує
привітання з нагоди обрання та вступу на посаду глави держави, призначення глави
уряду та міністра закордонних справ. У багатьох країнах інавгурація глави держави
відбувається за участі глав іноземних держав та іноземних делегацій.
Надсилання привітань новому главі держави, участь у його інавгурації розглядаються як визнання його авторитету, високого іміджу держави, бажання підтримувати і розвивати багатопланові двосторонні відносини, і недооцінювати таку можливість не варто.
Дипломатичним протоколом передбачені заходи у зв’язку з відходом із життя
глави держави (надсилання співчуття, участь у траурних заходах глав іноземних
держав або їхніх представників). Ініціатива участі у похоронах залишається за
іноземною державою, а приймаюча сторона зі свого боку забезпечує належну увагу
(зустріч і проводи в аеропорту, розташування в готелях, забезпечення транспортом,
хоча нерідко цими питаннями практично займаються посольства відповідних країн).
У траурних заходах бере також участь і дипломатичний корпус у країні перебування.
У дні трауру дипломатичні представництва відміняють прийоми та інші заходи
культурно-розважального характеру, над будинком приспускається державний
прапор, посольство відвідують представники держави перебування та дипкорпусу і
розписуються в Книзі співчуття.
Відповідно до дипломатичного протоколу, прийнято реагувати на смерть
акредитованого в країні посла іноземної держави, враховуючи місцеві традиції.
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Співчуття висловлюються і у зв’язку зі стихійним лихом або катастрофою з
людськими жертвами. Тут також робляться записи в Книзі співчуття, державні органи
та громадські організації організовують збір матеріальної допомоги потерпілим
(медикаменти, продукти харчування, одяг тощо).

15.2. Практичні аспекти протокольної діяльності
Організаційно-протокольне забезпечення візиту іноземної
делегації.
Щорічно на запрошення вищих державних органів, міністерств і відомств,
підприємств і установ, різних громадських організацій і спілок нашу країну відвідують
сотні зарубіжних делегацій. Гостинність, тим більше коли мова йде про закордонних
гостей, передбачає ретельну підготовку до їхнього візиту, дотримання загальноприйнятих у таких випадках міжнародних норм і правил етикету, що в кінцевому
рахунку визначає перспективи подальшого міжнародного співробітництва.
Тим часом, незважаючи на багаторазове збільшення обсягу співпраці організацій і приватних осіб із зарубіжними партнерами, культура міжнародного спілкування у багатьох наших сучасників поки ще тільки формується. Це в повній мірі відноситься і до практики роботи з іноземними делегаціями. Організація прийому зарубіжної делегації є серйозним іспитом на професійну спроможність співробітників
протоколу, оскільки програма візиту включає в себе практично всі складові протокольної практики. До складу протокольних служб всіх країн обов’язково входять
спеціальні підрозділи, що займаються організаційним забезпеченням візитів.
Організація (установа), яка приймає зарубіжну делегацію, повинна забезпечити своєчасне роз’яснення своїм гостям основних положень документів, точне
виконання встановлених щодо іноземних громадян правових норм. При забезпеченні візитів найвищого та високого рівня ці питання вирішуються по дипломатичних
каналах. Зарубіжні делегації, які прибувають на термін до трьох днів, виключаючи
святкові і вихідні дні, звільняються від формальностей, пов’язаних з реєстрацією
паспортів в органах внутрішніх справ, що дають право на проживання. Цей привілей,
незалежно від терміну перебування, поширюється на членів делегацій, що прибувають в нашу країну на запрошення Президента, Уряду, Верховної Ради, а також на
іноземців, що в’їжджають за паспортами, виданими Організацією Об’єднаних Націй.
Співробітники іноземних дипломатичних представництв, консульських установ,
представництв міжнародних організацій проходять реєстрацію в Міністерстві закордонних справ. Особливі правила поширюються лише на осіб, які користуються
дипломатичними та консульськими привілеями та імунітетами.
Підготовка програми перебування іноземних гостей
Після вирішення організаційних питань, пов’язаних з процедурою запрошення іноземних гостей, остаточного узгодження і підтвердження термінів майбутнього візиту, приймаюча сторона приступає до розробки програми перебування
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зарубіжної делегації. У підготовці програми перебування делегацій на державному
рівні, участь беруть обидві сторони. Менш представницькі візити не вимагають такої
ретельного опрацювання програми, проте припускають врахування побажань зарубіжних партнерів. Беруться до уваги рівень і умови прийому делегації в країну гостей,
якщо такий візит мав місце. Нарешті, зміст програми залежить від того, ким організований візит. Якщо делегація їде за свій рахунок, то приймаюча сторона несе витрати,
пов’язані тільки з виконанням протокольної частини програми перебування. Все інше
(харчування, проживання у готелі, культурно-розважальні заходи і т.д.) оплачується
самими гостями. Звичайно, це не звільняє приймаючу сторону від надання сприяння
у вирішенні всіх питань, що виникають.
До приїзду зарубіжної делегації зазвичай готуються дві програми: загальна
(зовнішня), призначена для гостей, і докладна (робоча або внутрішня) для організаторів прийому. Загальна програма являє собою розписаний по днях і числам графік
перебування гостей в країні. У докладній (робочій) програмі відображаються всі
організаційно-технічні деталі прийому делегації.
Зокрема, в програмі необхідно передбачити:
• своєчасне бронювання готелю або підготовку іншого місця проживання делегації;
• визначення місць харчування;
• персональний склад зустрічаючих в аеропорту або на вокзалі;
• сприяння у проходженні прикордонного і митного контролю;
• отримання і доставку багажу, транспортне забезпечення;
• допомога у розміщенні в готелі;
• роботу перекладачів тощо.
Щоб уникнути зривів і неузгодженостей по кожному з питань визначаються
персонально відповідальні за його виконання особи. Прибуття зарубіжного гостя
з дружиною вимагає участі подружжя офіційної особи. У цьому випадку окрема
програма готується і для дружин, так як в діловій частині візиту вони можуть бути не
зайняті. З урахуванням особистих інтересів і побажань планується відвідання музеїв,
театрів, ярмарків, виставок, зустрічі з жіночими колективах і т.д.
Офіційний візит передбачає обмін пам’ятними подарунками. Їх характер
повинен бути продуманий заздалегідь. При робочих візитах вручення подарунків
не прийнято. Правилам вибору і вручення подарунків нижче присвячений окремий
параграф.
При розробці програми до уваги також приймається особистий режим гостя,
до якого він звик, обов’язково передбачається вільний час для особистих справ.
При наявності можливостей бажано віддрукувати загальну програму друкарським
способом українською мовою і мовою гостей на високоякісному папері малого
формату і вручити всім членам делегації на початку візиту. Друкарським способом
бажано виготовити і інші довідкові матеріали протокольного характеру: схеми
розсадження учасників переговорів і учасників офіційного обіду (сніданку); іменні
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картки двома мовами – великого формату для позначення місць за столом переговорів і малого формату (кувертки), що встановлюються на столах запрошених на
обід (сніданок). Крім того, для кожного запрошеного виготовляється окрема картка
«Ваше місце за столом» з необхідними орієнтирами. У друкарні також можуть бути
замовлені бланки запрошень, тексти меню і обкладинки до них, програми вистав і
концертів у рамках культурної частини програми перебування, обкладинки промов.
У обов’язки співробітників протоколу, крім усього іншого, входить відстеження дотримання хронометражу програми перебування гостей, щоб заходи по
можливості починалися і закінчувалися у запланований час. У іншому випадку тимчасовий збій в одній ланці програми викликає ланцюгову реакцію, вносить нервозність
у роботу людей, зайнятих в її реалізації.
Зустріч делегації
Кількісний та персональний склад осіб, які зустрічають зарубіжну делегацію,
визначається заздалегідь із урахуванням рівня і значущості візиту. Однак незалежно
від рівня глави іноземної делегації організаторам візиту необхідно дотримуватися
наступних протокольних правил. Статус офіційної особи, яка зустрічає, повинен відповідати статусу глави делегації, що приїжджає. Якщо гість приїжджає із дружиною,
то його зустрічає глава делегації також із дружиною, яка бере участь згодом у всіх
представницьких заходах та заходах, передбачених спеціально підготовленої для
подружжя гостя програмою. Вищим знаком уваги для приїжджаючих є їхня зустріч
біля трапа літака. Якщо у приймаючої сторони такої можливості немає, то можна обмежитися зустріччю у залі прильоту. При зустрічі гостей першим представляється глава
делегації, який зустрічає. Якщо з ним приїхала дружина зустрічати дружину гостя, то
він представляє і її. Другим представляється сам і представляє дружину глава делегації
гостей. Далі глава делегації, який зустрічає, представляє супроводжуючих його осіб –
спочатку жінок згідно із протокольним старшинством (по низхідній), потім у такому
ж порядку чоловіків. Цих правил у подальшому дотримуються на всіх етапах візиту.
Під час представлення чоловіки, як правило, обмінюються рукостисканнями. Жінки
роблять це за взаємної згоди. Відповідно до норм етикету господарі вручають квіти
дамам, які прибули у складі делегації гостей. Програма візиту передбачає забезпечення
гостей транспортом з метою доставки до місця проживання і подальших пересувань
на весь час перебування в країні. Вид транспорту, ступінь його комфортабельності
визначаються кількісним складом і офіційним рівнем зарубіжної делегації.
Згідно із міжнародною протокольною практикою місця в автомобілях діляться
на почесні і менш почесні. Почесним вважається місце на задньому сидінні праворуч
по ходу руху. Машина подається правими дверцятами, зверненими до тротуару.
Першим сідає в машину і виходить з неї почесний пасажир. Якщо гість приїхав із
дружиною, то розсадка виглядає наступним чином. Правило, згідно з яким першим
почесним місцем вважається місце на задньому сидінні праворуч по ходу руху, поширюється і на багатомісні автомобілі. Якщо в якості транспортного засобу використовується особистий автомобіль і в ролі водія виступає господар (автор запрошення),
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то почесним місцем для гостя буде сидінні поруч з водієм. У цьому випадку особа, яка
зустрічає, підходячи до машини, повинна відкрити передні праві дверцята і сказати:
«Будьте люб’язні, я за кермом». Також почесним місцем буде місце поруч із водієм,
незалежно від того, хто за кермом, при проведенні екскурсії по місту, як найбільш
зручне для огляду. Жінка завжди сідає ззаду праворуч. Тут доречно звернути увагу на
манеру посадки. Дамі, на відміну від чоловіків, які начебто входять в машину, краще
спочатку сісти на сидіння, а потім перенести обидві ноги на підлогу автомобіля.
Якщо жінка в брючному костюмі, то можна допустити манеру посадки таку ж, як і у
чоловіків. При посадці гостей в автомобіль і виході з нього особи зі складу делегації
господарів відкривають, а потім закривають за ними дверцята.
Розміщення гостей в місцях проживання
Комфортність розміщення зарубіжних гостей залежить від організаційно-фінансових можливостей приймаючої сторони. Можна сформулювати такі загальні
правила, яких повинні дотримуватися господарі при розміщенні зарубіжної делегації. До приїзду зарубіжних гостей слід переконатися у повній готовності приміщень у майбутніх місцях їх проживання (наявність прохолодних напоїв у холодильнику, справність побутових приладів, електрообладнання тощо). З урахуванням
мети візиту доречно, по можливості, надати окремий кабінет для керівника делегації і робочу кімнату для колективної роботи інших членів делегації. Замовляючи
місця в готелі, потрібно заздалегідь знати, скільки приїжджає чоловіків, скільки жінок,
чи є серед них подружні пари. Добре в кімнатах для дам поставити свіжі квіти. Знак
ввічливості господарів – допомогти закордонним партнерам в оформленні необхідних документів. Проводжати гостей до дверей їх номерів необов’язково, оскільки
це може бути сприйнято як вимушена необхідність запросити проводжаючих на
чашку чаю, до чого гості в даний момент явно не готові. Однак технічний співробітник делегації господарів може доставити речі гостей в номер, разом з гостями
оглянути номер і переконатися, що там все в порядку. Прощаючись, глава приймаючої делегації домовляється із главою делегації гостей про візит ввічливості (протокольний візит), якщо це не передбачено програмою перебування.
Ділова частина програми візиту
Центральне місце у програмі візиту зарубіжної делегації відводиться діловій
частині. Її зміст визначається перш за все метою і характером візиту. Найважливішим
елементом ділової частини візиту є переговори, які супроводжуються підписанням
спільних договорів, угод та інших документів. Ділова частина програми може також включати візити ввічливості, ділові бесіди і зустрічі, проведення виставок, ярмарків, презентацій спільного підприємства, участь гостей у міжнародних конференціях, симпозіумах,
пресконференції, інтерв’ю представникам ЗМІ, виступи на радіо і телебаченні тощо.
Візит ввічливості глави зарубіжної делегації приймаючій стороні відповідно
до загальноприйнятих міжнародних норм зазвичай передує початку ділової частини
візиту. Цей візит розцінюється як відповідь на зустріч гостя під час його прибуття,
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а тому називається ще протокольним. Під час протокольного візиту глави делегацій
зазвичай уточнюють програму перебування і при необхідності вносять до неї корективи. При наявності взаємних домовленостей протокольні візити можуть бути нанесені й іншим офіційним особам приймаючої сторони. Хоча час, місце проведення та
тривалість візиту зазвичай визначають гості, практика показує, що такі зустрічі, як
правило, проходять у помешканні господарів.
Ділові зустрічі, бесіди доповнюють обов’язкові з протокольної точки зору
візити ввічливості, припускають обговорення конкретних питань двосторонніх і
багатосторонніх відносин. Їх організація не вимагає надмірної формалізації, хоча
будь-яка зустріч або бесіда не проходить без попередньої домовленості і включення
її в робочу частину програми. Протокольна практика проведення ділових зустрічей
не відрізняється від практики проведення візитів ввічливості. Єдиною особливістю є
відсутність жорсткої регламентації тривалості ділової зустрічі – її зумовлюють інтереси справи, ступінь взаєморозуміння і зацікавленості партнерів.
Спільна пресконференція за підсумками візиту, так само як і односторонні
пресконференції гостей, їх виступи на телебаченні і радіо, інтерв’ю представникам
преси плануються лише після попереднього узгодження із керівником закордонної
делегації. Початок пресконференції доцільно призначати на 10–11 годину ранку.
У такому випадку журналісти встигають передати свої матеріали у вечірній або
завтрашній випуски газет і у вечірній випуск теленовин. З метою створення сприятливих умов роботи для журналістів зазвичай готують комплект матеріалів, до якого
входять добірка рекламної літератури, проспекти, пресреліз, текст або тези виступів,
сувеніри (блокноти, ручки, фірмові значки і т.д.). За участю зарубіжних журналістів
бажано мати переклад матеріалів іноземною мовою. Якщо передбачається одночасне використання на пресконференції декількох мов, необхідно заздалегідь передбачити і організувати систему послідовного або синхронного перекладу.
Особливої уваги потребує підготовка пресрелізу. Його вручають на пресконференції і розсилають в редакції. Текст пресрелізу повинен відповідати наступним
вимогам: обсяг – не більше трьох друкованих сторінок; матеріал викладається
від третьої особи; повідомляються тільки нові факти, що не публікувалися раніше
ні у вітчизняній, ні в зарубіжній пресі; відомості подаються так, щоб журналістові
не потрібно було витрачати багато часу на обробку матеріалу; в кінці вказується
телефон, адреса особи, у якої можна отримати інформацію з питань, що цікавлять.
Представницькі заходи
Невід’ємною частиною програми візиту є представницькі заходи: офіційний
сніданок (ланч) або обід від імені керівника приймаючої делегації. Саме цей вид прийому
носить особливо урочистий характер. Інші заходи культурної програми візитів, які не
мають статусу державних, рідко бувають протокольними, тобто такими, що передбачають обов’язкову присутність офіційних осіб. Це може бути знайомство з історичними пам’ятками міста, районами новобудов, огляд виставок, музеїв і т.д. Під час цих
відвідин гостей обов’язково супроводжують представники приймаючої сторони.
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Проводи зарубіжної делегації
Порядок проводів зарубіжної делегації повинен відповідати порядку її зустрічі.
Зниження рівня проводів у порівнянні із рівнем зустрічі може бути розцінено як
прояв господарями незадоволеності підсумками візиту. Внесення деяких непринципових змін у порядок проводів допустимо лише за бажанням гостей. Це може
бути викликано пізнім часом відбуття делегації, втомою її членів через насиченість
робочої програми тощо. У разі, якщо делегація гостей від’їжджає на автомобілях,
проявом хорошого тону буде, якщо хтось із господарів на своїй автомашині проводить їх до межі міста (межі регіону).

15.3. Протокольне реагування на окремі події
Привітання. Засвідчення поваги
У міжнародній протокольній практиці прийнято реагувати на найважливіші
події у житті зарубіжних партнерів. Характер реагування визначається важливістю
події, станом двосторонніх відносин, особливостями місцевої протокольної практики. Національними символами, що відображають доленосні зміни в історії кожної
країни (перемога революції, звільнення від загарбників, досягнення національної
незалежності) є її національні дні – державні свята. У країнах із монархічним устроєм
такими зазвичай визнані дні народження монархів. На державному рівні у більшості
випадків на честь названих подій направляються вітальні телеграми на адресу глави
держави. Такі документи, крім виконання вітальної функції, несуть у собі оцінку стану
двосторонніх відносин на даний момент, побажання їх подальшого розвитку, при
необхідності у них висловлюються надії на усунення перешкод у плідній співпраці.
Телеграми зазвичай передаються через послів, які в залежності від протокольних
традицій країни перебування, наносять візити главі держави чи іншим високим посадовим особам (найчастіше очільнику зовнішньополітичного відомства). Форми передачі вітальних телеграм повинні бути єдині для дипломатичних представників усіх
держав. Протокольна служба зобов’язана вести постійний облік письмових привітань,
оскільки відповідь на них є обов’язковою. Відповідь на привітання на адресу вищих
посадових осіб держави направляється через посольства у відповідних країнах або
через посольства інших країн, якщо немає посольства України.
Керівництво та народ країни перебування з нагоди національного свята
колективно вітає дипломатичний корпус. Як зазначалося раніше, від імені дипкорпусу
виступає його дуаєн. У нашій країні це буває на прийомі, який традиційно влаштовує
Президент. На прийомах, що влаштовуються з нагоди своїх національних свят дипломатичними представництвами, акредитованими в Україні, з урахуванням двосторонніх відносин і принципу взаємності нашу сторону представляють заступник Глави
уряду або Міністр закордонних справ.
У деяких країнах акредитованим в них послам надається можливість виступити по телебаченню з нагоди національних свят їх держав. Нерідко в місцевих ЗМІ
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публікуються матеріали відповідного змісту, готуються тематичні теле- і радіопередачі. Іноді до національних свят приурочується приїзд театральних, музикальних, фольклорних колективів, відкриття виставок, проведення днів культури та інших заходів.
Крім привітань від імені керівництва країни вітальні телеграми і листи можуть
направляти громадські організації, партії, творчі спілки, голови поріднених міст тощо.
Загалом, всі, хто зайнятий у сфері міжнародного співробітництва, повинні пам’ятати, що привітання зарубіжного партнера з нагоди національного свята його країни
завжди протокольно доречно.
У міждержавних відносинах обмін телеграмами відбувається також з нагоди
річниць договорів про дружбу, встановлення дипломатичних відносин. Не буде
помилкою з боку інших суб’єктів міжнародного спілкування відповідне протокольне реагування на знакові дати у двосторонньому співробітництві із закордонними партнерами. Більш того, такий стиль доречний і в стосунках з діловими
партнерами-співвітчизниками.
Відповідно до норм міжнародної ввічливості не повинні залишатися непоміченими обрання і вступ на посаду нового глави держави, глави уряду, міністра
закордонних справ. Ці події постійно відстежуються Службою Протоколу для відповідного реагування від імені Президента, Прем’єр-міністра або глави МЗС (надсилання вітальних телеграм, послань). У деяких країнах на церемонію вступу на посаду
глави держави запрошуються іноземні делегації. Ця місія може бути доручена послу,
акредитованому в країні. У такому випадку посол присутній на всіх заходах, передбачених церемоніалом вступу на посаду. Потрібно пам’ятати, що для нових глав
держав (особливо молодих), які вступають на посаду, протокольна реакція світової
спільноти на цю подію нерідко розцінюється як демонстрація визнання авторитету
держави та її глави.
Протокольні служби усіх міністерств, відомств, організацій та установ, у свою
чергу, також повинні бути в курсі найважливіших кадрових змін, що відбуваються у їх
зарубіжних (і не тільки) партнерів і своєчасно надавати своєму керівництву матеріал
для протокольного реагування.
Останнім часом в офіційному спілкуванні стало традицією обмінюватися
вітальними листівками між главами держав і урядів, іншими офіційними особами
з нагоди Нового року та Різдва. Службою державного протоколу МЗС зазвичай
завчасно готуються художні листівки та тексти привітань, які направляються Главою
держави, Головою Уряду і Міністром закордонних справ закордонним партнерам
відповідно до їх статусу. У дипломатичному корпусі для новорічних поздоровлень
широко використовуються візитні картки.
З точки зору протоколу письмове привітання завжди краще, ніж усне (телефоном). Вітання телефоном офіційної особи – поганий тон. Залежно від характеру
взаємовідносин офіційних осіб, незалежно від їх статусу, можуть бути й інші приводи
для направлення привітань: підвищення по службі, день народження (день ангела),
заручини, народження дитини (онука) тощо. Особистим знайомим з нагоди окремих
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подій надсилаються листи або візитні картки і сувеніри. У деяких країнах місцевий
протокол зобов’язує дипломатичний корпус бути присутнім на зустрічах і проводах
іноземних урядових делегацій, які прибувають в країну з офіційними візитами; на
проводах глави держави країни перебування, що виїжджає в іншу країну з офіційним
візитом і на зустрічі при його поверненні; на церемоніях, у тому числі релігійного
характеру, в яких бере участь глава держави перебування. Виконання цих представницьких функцій – професійний обов’язок дипломатів.
Нерідко громадські організації країни перебування запрошують співробітників
дипломатичних представництв на різного роду презентації, відкриття виставок,
театральні прем’єри, лекції та диспути у наукових і навчальних закладах тощо.
Присутність на таких заходах корисно для підтримки контактів із громадськістю
країни перебування.
У міждержавних відносинах у всіх випадках протокольного реагування на
окремі події керуються крім усього іншого політичними міркуваннями.
Співчуття
Важливою формою протокольного реагування є прояв співчуття і надсилання
співчуття на відповідному рівні, іноді – участь у траурних заходах. Запрошення на
жалобні заходи не надсилаються.
Про час і порядок проведення траурних державних заходів у випадку смерті
глави держави, глави уряду Міністерство закордонних справ повідомляє урядам
іноземних держав через свої посольства. Про це ж протокольна служба інформує
дипломатичний корпус.
Приймаюча сторона повинна приділити увагу делегаціям – організувати
зустріч (проводи) офіційних осіб, розміщення в готелях, забезпечення транспортом
тощо. При цьому церемоніал проводів і зустрічі не передбачає підняття прапорів і
виконання гімнів.
Учасники офіційної церемонії прощання з покійним повинні дотримуватися
загальноприйнятих у таких випадках правил. Близькі покійного розташовуються
ліворуч від труни (вид з боку узголів’я), офіційні представники – праворуч. Покладання
вінків проводиться в наступному порядку: першими це роблять родичі, потім – представники державної влади, фірм, потім – друзі і колеги. Після покладання вінка слід
затриматися біля труни (перед могилою) на кілька хвилин, ушанувавши пам’ять покійного мовчанням, вклонитися його рідним, а потім піти.
Традиційними для Європи траурними кольорами є чорний і всі відтінки сірого.
Цю деталь слід враховувати, підбираючи костюм для участі у траурній церемонії. В
одязі кричущого фасону або яскравого забарвлення вбачається неповага до покійного і образа його родичів. У жінок довжина спідниці повинна бути нижче колін. Під
час відспівування у церкві жінка повинна надіти на голову хустку. Траурний гардероб
дами допускає капелюх, який в приміщенні (в тому числі в храмі) не знімається.
У протокольній практиці прийнято надсилання телеграми співчуття від
керівництва країни, відвідування вищими посадовцями посольства і підпис у книзі
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співчуттів. Інші записи від імені керівництва країни в книзі не робляться, оскільки
направляється телеграма.
МЗС у відповідь на ноту посольства зі скорботним повідомленням направляє
відповідну ноту із висловленням співчуття. Дипломати МЗС також висловлюють співчуття, направляючи візитні картки співробітникам посольства на відповідному рівні.
У дні жалоби дипломатичні представництва, акредитовані в країні, скасовують
заплановані прийоми. Над будинками посольств приспускаються державні прапори.
Співчуття висловлюються і в разі великих стихійних лих або катастроф, які
призвели до людських жертв. У міжнародній практиці набуло поширення направлення у постраждалі райони гуманітарної допомоги (медикаментів, будівельних
матеріалів, одягу).
Необхідно пам’ятати, що будь-яке співчуття (офіційне, приватне) можливе
тільки при особистій зустрічі або письмово. Співчуття телефоном не висловлюється
навіть близьким людям.
Офіційний мовний етикет
Під мовним етикетом зазвичай розуміють правила мовної поведінки, обов’язкові для членів даного суспільства у певних ситуаціях. У кожній країні є загальноприйняті мовні вирази вітання і прощання, вибачення і подяки, пропозицій і прохань
і т.д. Це універсальні етикетні формули – фразеологізовані речення, які є готовими
мовними засобами. З їх допомогою ми висловлюємо своє ставлення до тих чи інших
подій. В основі використання етикетних формул, крім універсального принципу
ввічливості, лежить правило відповідності мовної ситуації. Це особливо важливо в
силу численності таких формул. У виборі етикетних формул визначальними є обстановка спілкування (офіційна чи неофіційна) і статус партнера (вік, стать, посада,
ступінь знайомства тощо). При спілкуванні із закордонним партнером його мовою
без допомоги кваліфікованого перекладача слід бути дуже обережними.
В усному мовленні важливо дотримуватися правил комунікативного лідерства. У бесіді із поважною особою співрозмовник, зазвичай, лише відповідає на
питання, санкціоновано підхоплює мовну ініціативу. Продуктивність вербального
спілкування багато в чому визначається правильно обраною тональністю. Уміння
модулювати голос, тобто змінювати тональність – важлива якість офіційної особи. У
бесіді із партнером неприйнятні надмірна напористість, безапеляційність. У суворо
офіційній обстановці допустимо тільки спокійний, рівний, стриманий тон; в менш
суворих офіційних відносинах – спокійний, доброзичливий, привітний.
Спілкування телефоном
Значення телефону важко переоцінити. Більш простого засобу для спілкування людей на відстані поки не придумали. Телефон дозволяє максимально оперативно вирішувати багато проблем, встановлювати контакти. Разом з тим просторова дистанція між партнерами надає специфічності цій формі спілкування. Оскільки
співрозмовники не бачать один одного, на перший план виступає інтонація їх мови,
що є не менше значущою, ніж зміст. При цьому, на думку психологів, при розбіжності
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між змістом розмови та її тоном люди більше довіряють тону, ніж змісту. Особливо
важлива інтонація на початку і в кінці бесіди – вона закріплює відповідний емоційний
фон. Сказане робить очевидною наступну рекомендацію: готуючись до телефонної
розмови, доцільно подумати про її інтонаційне забарвлення, відповідну мету і
завдання майбутнього спілкування.
Першим закінчує розмову той, хто зателефонував. При з’єднанні абонентів
через приймальню важливо також дотримуватися протокольної субординації.
Старший (за статусом, віком) відповідно до етикету не повинен чекати. При рівному
становищі чекає ініціатор дзвінка.
З огляду на такий специфічний момент міжнародного телефонного спілкування як вартість, треба прагнути, щоб розмова телефоном була по можливості
короткою, чіткою, ясною. Тому, перш ніж телефонувати, доцільно продумати, що
необхідно повідомити, або які відомості потрібно отримати, чітко сформулювати
своє питання. Під рукою завжди повинні бути авторучка, папір, календар, номери
телефонів, адреси організацій та осіб, які необхідно повідомити, документи і дані, на
які, можливо, доведеться посилатися.
Якщо дзвінок не санкціонований, потрібно з’ясувати, чи має партнер час для
бесіди. Якщо немає, попросити перенести розмову на інший час.
Виступаючи в якості сторони, що приймає дзвінок, важливо дотримуватися
наступних правил. Телефонна трубка знімається не пізніше другого дзвінка. При санкціонованій розмові по швидкості реакції на дзвінок судять про ступінь зацікавленості
в ній. Відповідаючи на дзвінок по персональному телефону, називають своє прізвище.
Існує правило, згідно з яким при обриві зв’язку знову набирає номер той, хто телефонував. Тривалість розмови визначає старший за віком, посадою. Молодшому не
можна припиняти розмову і прощатися. Якщо він був ініціатором дзвінка, слід повідомити старшого, що всі питання з’ясовані. При рівних умовах розмову закінчує ініціатор дзвінка. Телефоном не прийнято вітати старших і офіційних осіб, а також передавати співчуття. Звертатися зі службовими питаннями по домашньому телефону
можна лише у випадках, що не терплять зволікання або на прохання самого господаря. Але і в цьому випадку телефонувати можна не пізніше 22 години.
Телефонна розмова із офіційною особою прирівнюється до особистої бесіди.
Її результати фіксуються в робочому щоденнику. При досягненні принципових домовленостей телефоном співрозмовнику можна вислати лист з їх підтвердженням.
Подарунки (сувеніри і квіти)
У протокольній практиці суттєве значення мають подарунки (сувеніри), які
символізують поглиблення і зміцнення дружби, є вираженням вдячності, доброї волі,
свідчать про бажання ближчих стосунків. Даруючи щось, треба особливо пам’ятати,
що значення подарунка (сувеніра) залежить далеко не від його ціни, а від умілого
вибору. Часто дорогі, нічим не обґрунтовані подарунки можуть викликати підозру
і замість користі спричинити зворотну реакцію. При добиранні і врученні подарунків треба тонко враховувати можливі бажання чи захоплення того, для кого він
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призначається (філателіст буде в захопленні від цікавої серії поштових марок, колекціонер виробів народного мистецтва – від якогось недорогого подарунка саме такого
плану, рибалка чи мисливець – від якоїсь дрібниці із цієї сфери захоплень тощо).
Обмін подарунками відбувається під час перебування різнопланових делегацій, здебільшого у кінцевій фазі візиту.
Окремо варто сказати про квіти, які можна дарувати завжди, з певної нагоди
або й без неї. Під час офіційних урочистостей використовують, як правило, квіти
національних кольорів конкретної держави – чи то в букетах, чи в кошиках, чи у
вінках. Великі квіти даруються здебільшого в непарній кількості, тоді як при складанні
букетів із дрібних на цьому увага не акцентується. Квіти у вазонах дарують лише
близьким людям, так само, як і букети польових квітів.
Квіти можна надсилати перед прийомом, вручати під час нього або ж надсилати як знак вдячності після прийому. До букета, як правило, додається візитна або
спеціальна картка. Якщо ви запрошені на прийом у вузькому колі, наприклад, обід чи
вечерю, то квіти можна надіслати заздалегідь із проханням прийняти їх в очікуванні
приємної зустрічі. Якщо квіти вручаються особисто під час прийому, то вони подаються чоловіком без обгортки «короною» догори. Під час прийому одні дарують
квіти, інші – ні, але вже сама участь у прийомі – це свідчення поваги до господарів, і
цього, в принципі, достатньо.
Кілька порад щодо вручення квітів у різних ситуаціях:
1. На вокзалах, в аеропортах квіти можна вручати в обгортці (здебільшого у
целофановій). Але варто пам’ятати, що під час офіційних привітань і проводів
квіти даруються як і в приміщенні – без обгорткового паперу.
2. Жінка, як правило, не вручає квітів чоловіку, за винятком ситуації, коли вона
хоче засвідчити особливу вдячність за щирість та допомогу (для прикладу,
пацієнтка – лікарю, студентка – професорові).
3. Особам, які перебувають у лікарні, можна вручити букет квітів (у жодному разі
не кошик), але не запашних.
4. Вручення квітів не виключає одночасного вручення якогось іншого подарунка,
але квіти можуть заміняти будь-який подарунок.
5. Штучні квіти, навіть найгарніші, не варто використовувати для декорування
приміщень.

15.4. Практичні рекомендації щодо протокольного
забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих
громадян іноземних держав у регіонах України
1. Необхідно розробити на регіональному рівні єдині правила прийому
іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав, які прибувають
у регіон з офіційним, робочим та неофіційним візитом. Правила визначають
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єдиний порядок прийому посадовими особами та структурними підрозділами регіону (далі приймаюча сторона) іноземних делегацій, а також
окремих громадян іноземних держав, які прибувають з метою міжнародного, науково-технічного, торговельно-економічного, культурного та іншого
співробітництва.
2. Підставою для прийому іноземної делегації, а також окремих громадян
іноземних держав керівником державного територіального формування є:
• офіційний запит іноземних делегацій, а також окремих громадян іноземних
держав про візит або проведення зустрічі (із зазначенням складу делегації,
термінів перебування, мети приїзду, пропозицій за програмою та теми переговорів), узгоджений у відповідності до діючих правил;
• рішення про запрошення іноземної делегації, а також окремих громадян
іноземних держав, прийняте керівником державного територіального формування, узгоджене у відповідності до діючих правил.
3. Візити за категоріями поділяються на офіційні, робочі та неофіційні:
• офіційні візити є вищою категорією візитів іноземних делегацій та окремих
громадян іноземних держав, які проводяться в рамках візиту керівником
державного територіального формування, а також, як правило, при першому
відвідуванні державного територіального формування;
• під час робочих візитів іноземні делегації та окремі громадяни іноземних
держав прибувають до адміністрації державного територіального формування для проведення переговорів, консультацій, підписання договорів, а
також для робочих зустрічей з посадовцями адміністрації;
• до неофіційних (приватних) візитів належать приїзди іноземних делегацій та
окремих громадян іноземних держав, які прибувають до адміністрації державного територіального формування на конференції та наради по громадській лінії, для відкриття виставок, присутності на спортивних змаганнях і
конкурсах, участі в інших заходах, а також приїзд у приватних справах або з
метою туризму.
4. Протокольні заходи, які проводяться у ході візиту іноземних делегацій та
окремих громадян іноземних держав:
• Зустріч (проводи) іноземної делегації, громадян іноземних держав:
– в аеропорту, на вокзалі іноземну делегацію зустрічає посадова особа нижча
за посадою на один рівень від головного гостя (наприклад: голову обладміністрації іноземної держави зустрічає перший заступник / заступник
голови). При цьому, у неробочий час, у вихідні та святкові дні допускається
зниження протокольного рівня зустрічаючих. Крім цього, до складу зустрічаючих осіб входять також керівник управління міжнародних зв’язків та
інші посадові особи: співробітники обладміністрації, керівники районних
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–
–

–
–

–

адміністрацій та інші. Загальна кількість зустрічаючих від 3 до 7 осіб.
Важливе правило – гість завжди знаходиться по праву руку від представника приймаючої сторони;
під час офіційних візитів проводиться церемонія вручення «хліба-солі»
(дівчата в національному вбранні);
у разі, якщо керівник делегації – жінка або керівник делегації прибуває із
дружиною передбачається вручення букета квітів (офіційний візит – вручає
парубок в національному українському вбранні, робочі та неофіційні –
особа, яка зустрічає);
керівник управління міжнародних зв’язків представляє главі делегації осіб,
які зустрічають;
питання паспортного контролю: як правило, виділяється окремий співробітник зі сторони, що прибуває, який займається оформленням прикордонних формальностей. У разі, якщо така можливість відсутня необхідно
передбачити захід делегації до VIP-зали на час оформлення прикордонних
формальностей;
розташування в автомашинах у кортежі (можливий супровід ДАІ – в залежності від рівня делегації).

• Переговори (бесіда) у керівника адміністрації державного територіального
формування:
– на столах можуть бути розставлені відповідні таблички з прізвищами (при
необхідності із зазначенням посад) з урахуванням протокольного старшинства. Якщо переговори проходять за участю перекладачів (послідовний переклад), то кожен із них займає місце зліва від голови своєї делегації. Слід зазначити, що приймаюча сторона розміщується спиною до
вікна та обличчям до входу;
– на столах допускається розміщення прапорців сторін. При цьому, прапорці
України та іноземної держави можна встановлювати тільки, якщо сторони
під час переговорів представляють Україну та відповідну іноземну державу.
У приміщенні для проведення переговорів може бути встановлено прапори
України, відповідного регіону та прапор регіону гостя (в окремих випадках
встановлюється державний прапор іноземної країни). Розташування
прапорів має бути наступним: прапор відповідного регіону, України та
прапор регіону гостя (з ліва на право, якщо дивитися від прапорів);
– біля входу до будівлі делегацію зустрічає співробітник управління міжнародних зв’язків та проводить делегацію до спеціально підготовленого приміщення, в якому вже знаходиться приймаюча делегація у повному складі;
– на початку зустрічі допускається протокольне фотографування (фото/
відео зйомка – 2-5 хв.);
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– після закінчення фотографування подається кава, чай. У разі, якщо переговори тривають тривалий час, необхідно передбачити перерву на «кавубрейк» або у залі в окремому кутку облаштовується місце з напоями та
легкими закусками;
– протокольний захід (сніданок, ланч, обід, вечеря, фуршет) з керівником
адміністрації: протокольні заходи в залежності від часу проведення бувають
денні та вечірні, в залежності від способу проведення із розсадкою чи без.
Фуршет – без розсадки, для великої кількості людей; сніданок, ланч, обід,
вечеря – із розсадкою. Перед протокольним заходом необхідно передбачати аперитив (якщо учасники прибувають разом і невелика кількість то
допускається без аперитиву). Обов’язково має бути тост від господаря та
головного гостя. Для протокольного заходу із розсадкою бажано підготувати меню, українською та іноземною мовами. Для протокольного заходу
із розсадкою не бажано викладати на стіл продукти, які необхідно класти в
тарілку. Страви мають бути порційними та подаватися відповідно до меню.
• Культурна програма із врахуванням побажань гостей (відвідування театральної
вистави, концерту, музею, виставки, спортивних змагань тощо).
• Екскурсія містом, огляд промислових, сільськогосподарських, наукових, культурних та інших об’єктів.
5. У залежності від характеру візиту здійснюється вибір протокольних заходів і
склад делегації, яка зустрічає та проводжає – формат візиту. Склад учасників
переговорів приймаючої сторони визначається її керівником і доводиться до
відома іноземної делегації, окремих громадян іноземних держав.
6. Питання розміщення, харчування, обслуговування, забезпечення безпеки
членів іноземної делегації та окремих громадян іноземних держав, а також
характер і формат візиту погоджується сторонами завчасно, з урахуванням
принципу взаємності.

15.5. Протокольна практика в умовах пандемії
Соціальні норми, які формуються поколіннями, можуть змінитися за мить.
Коронакриза ставить складні питання перед представниками різних професій. Кордони
на замку, один за іншим скасовуються міжнародні форуми, переносяться на невизначений термін конференції, візити і переговори. Ніхто не знає коли і як закінчиться
криза, але очевидно, що вона вже серйозно вплинула на багато сфер життя. Процеси,
що поступово змінювали нашу реальність в останні десятиліття, багаторазово прискорились під впливом кризи. Те, що могло зайняти десятки років, сьогодні займає місяці.
Те, що повинно було статися за роки, сьогодні відбувається за декілька тижнів.
Зміни вже торкнулись більшості професій, у тому числі і дипломатичної сфери. І
хоча в умовах пандемії правила офіційно не змінилися, проте на практиці доводиться
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підлаштовуватись під нові реалії. Боротьба традиційної і сучасної дипломатії має
завершитись беззастережною перемогою останньої.
Не залишилась осторонь і сфера дипломатичного протоколу, який у сучасних
непростих умовах тяжіє до певних істотних пом’якшень. У той час, коли більшість
зустрічей відбувається у форматі відео-конференції, питання протоколу і дрес-коду
втрачають свою актуальність.
Певною мірою карантин і все, що відбувається після нього – це прогрес. Люди
почали відповідальніше ставитись до себе, до свого здоров’я та здоров’я оточуючих,
до дотримання дистанції. Така поведінка зумовлена не лише побоюванням підхопити
вірус, а є проявом гідності і цивілізованості.
З одного боку, правила етикету – умовні, з іншого – їх недотримання певним
чином маргіналізує людину, ускладнює її взаємовідносини із суспільством. Зневага до
правил етикету на вищому рівні – між державами – може призвести до погіршення
відносин і негативно вплинути на геополітичне і економічне становище країн.
Досі невирішеними залишаються питання суто конфіденційних переговорів,
зокрема яким чином забезпечити цю конфіденційність і запобігти витоку інформації.
В умовах тривалого карантину це може ускладнити дипломатичні стосунки.
Не кращі часи переживає і такий загальновживаний жест, як рукостискання.
Він відразу допомагає встановити довірчі стосунки між першими особами при
зустрічі. Проте у зв’язку із пандемією коронавірусу від такої форми вітання довелося відмовитися. Рукостискання – знак довіри один до одного, знак відсутності не
лише видимої зброї, але і невидимої – бактерій. Експерти вважають, що воно стане
елітарним знаком вітання. Також вага рукостискання може змінитися і на міжнародній арені. Існує думка спеціалістів, що рукостискання західних лідерів під час
публічних зустрічей буде таким же символом, що означатиме більш ніж серйозну
зустріч, на якій буде досягнуто важливих домовленостей.
Щодо зустрічей, то навіть у докарантинні часи особиста зустріч була проявом
особливої поваги. Проте, якщо раніше потрібно було здолати лише певну фізичну
відстань і не запізнитися, то сьогодні важливо бути ще й здоровим.
Складно вирішувати серйозні державні питання за відсутності безпосереднього спілкування. Наприклад, церемонія вручення Президенту Вірчих грамот
послами іноземних держав не можлива без особистої присутності усіх задіяних
учасників.
Донедавна дипломатичні візити відбувалися безпосередньо. Проте є перший
онлайн-досвід – у березні 2020 року Міністр закордонних справ України Д. Кулеба
організував віртуальний візит до Німеччини.
Із початком пандемії коронавірусу обов’язковим також стало використання
засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок. Використання захисної
маски ускладнює спілкування, оскільки вона приховує міміку. Тому під час комунікації
може виникати певна напруга.
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Таким чином, питання протоколу та етикету у післякоронавірусному світі виходить за рамки чисто утилітарних дискусій про формальну кількість метрів дистанції,
типів масок і повсюдного використання санітайзерів та антисептиків. Можливо, це
стане початком глобальних змін у відносинах між людьми, де головним буде принцип
«не зашкодь», повага до особистого простору і усвідомлення важливості спілкування
не через екрани, а безпосередньо.
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РОЗДІЛ 16.
ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
16.1. Міжнародні зобов’язання та національне
законодавство у сфері ґендерної рівності
Питання ґендерної рівності займають центральне місце в системі прав
людини та є одним із пріоритетів розвитку цивілізації. На сучасному етапі економічне зростання, стабільний розвиток, мирне співіснування напряму корелюються
з вирішенням питання рівності між жінками та чоловіками. Забезпечення ґендерної
рівності це не лише питання соціальної справедливості, а також ресурс соціально-економічного розвитку.
Основу міжнародно-правового механізму захисту прав жінок закладено у
статті 1 Статуту ООН, яка покладає на держави обов’язок поважати усіх людей
незалежно від статі. Прийнято ряд міжнародно-правових документів, які сформували та продовжують формувати сучасний контекст розуміння та роботи у сфері
утвердження гендерної рівності. Серед основних можна назвати:
• Загальна декларація прав людини 1948 року;
• Конвенція про політичні права жінок 1952 року;
• Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року
(CEDAW);
• Декларації про викорінювання насилля щодо жінок 1993 року;
• Декларація та Платформа дій, прийняті на четвертій Всесвітній конференції зі
становища жінок (Пекін, 1995 р.)
• Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.)
• Європейська соціальна хартія (зі змінами).
• Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад
2006 року тощо.
• Цілі сталого розвитку 2015-2030 (Порядок денний для сталого розвитку –
2030);
• Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та інші.
Важливо, що переважна більшість документів ратифікована Україною, а отже
є частиною наших зобов’язань.
Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
1979 року (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women,
CEDAW) – міжнародний договір, прийнятий у 1979 році Генеральною Асамблеєю
ООН. Часто його називають міжнародний «білль про права жінок». Станом на березень 2020 року Конвенцію ратифікувало 185 країн. Україна підписала Конвенцію
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17 липня 1980 року, ратифікувала її 19 грудня 1980 року. Факультативний протокол до
Конвенції Україна ратифікувала 5 червня 2003 року.
Конвенція містить положення з вимогою усунення дискримінації за ознакою
статті задля реалізації громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав. Вона охоплює більшість сфер життя жінок та дівчат – від освіти до
працевлаштування та охорони здоров’я, від політичних прав до сімейного життя,
від питань торгівлі людьми до становища жінок у сільській місцевості, від законотворення до ведення політики. Фактично Конвенція – міжнародний договір у галузі прав
людини, який повинен бути інкорпорований в національне законодавство як вищий
стандарт прав жінок.
Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації жінок є додатковою до Конвенції угодою, яка дозволяє країнам-учасницям визнати компетенцію Комітету CEDAW щодо розслідування скарг приватних
осіб. Даний Комітет був заснований для моніторингу виконання Конвенції та повноважний також давати загальні рекомендації щодо неї, розглядати звіти, подані державами відповідно до Конвенції.
Станом на березень 2020 року Факультативний Протокол має 80 країн-підписантів і 114 країн-учасниць. Позитивний вплив Конвенції втілюється в тому, що
на її прикладі держави розвивають своє внутрішнє законодавство у сфері захисту
прав жінок, покращують рівень допомоги постраждалим від насильства, відповідно
карають злочинців та зменшують безкарність за такі злочини загалом. Зокрема, у
2007 році, у відповідь на епідемію насильства проти жінок в Мексиці, під тиском
міжнародної спільноти, на базі Конвенції та рекомендацій Комітету CEDAW у країні
був прийнятий Закон «Про доступ жінок до життя, вільного від насильства». У 2001
році у Танзанії, при судовому розгляді справи про зґвалтування, посилаючись, в тому
числі, на статтю 16 Конвенції, суддя відхилив доводи обвинуваченого про те, що дії
з викрадення та зґвалтування жінки підпадають під визначання традиційного шлюбу
за місцевими звичаями. У 2005 році в Нідерландах, як відповідь на запит Комітету
CEDAW за попередній рік, було розроблене нове законодавство в сфері протидії
торгівлі людьми, а у 2006 була розпочата компанія щодо привернення уваги до
небезпек та наслідків цієї проблеми. І таких прикладів досить багато.
Відповідно до статті 18 Конвенції Україна готує і подає на розгляд Комітету
CEDAW періодичні доповіді про виконання положень Конвенції.
Пекінська декларація та Платформа дій, прийнята 189 країнами і є
всебічною і трансформаційною глобальною програмою для досягнення ґендерної
рівності та розширення можливостей жінок та дівчат. Вона проголошує розширення можливостей жінок та їхню всебічну участь на основі рівності в усіх сферах
життя суспільства, включаючи участь у процесі прийняття рішень і доступ до
влади. Визначаються рівні права, можливості та доступ до ресурсів, рівний розподіл
сімейних обов›язків між чоловіками і жінками і гармонійне партнерство між ними як
такі, що мають ключове значення для їхнього добробуту і добробуту їхніх родин, а
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також для зміцнення демократії. Відображається нерозривний зв›язок між миром на
місцевому, регіональному і глобальному рівнях з поліпшенням становища жінок, які
є впливовою силою у справі керування, врегулювання конфліктів і сприяння встановленню міцного миру на всіх рівнях.
Україна доєдналась до Декларації у вересні 1995 р. З метою огляду досягнутого прогресу та викликів, що виникли в Україні за останні 5 років, держава підготувала у 2019 р. Національну доповідь України з виконання Пекінської декларації та
Платформи дій (поліпшення становища жінок в усьому світі), а громадські організації підготували Національний паралельний звіт виконання Пекінської декларації та
Платформи дій (2014–2019).
Після прийняття Декларації тисячоліття у 2000 році на Саміті тисячоліття
ґендерна проблематика була внесена до Цілей розвитку тисячоліття. У вересні
2015 року у рамках 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт
ООН для прийняття Порядку денного у сфері розвитку на період після 2015 року –
«Порядок денний для сталого розвитку – 2030». Цим документом було оголошено
новий план дій, орієнтований на виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого розвитку. Порядок денний для сталого розвитку – 2030 визнає, що права людини
відіграють ключову роль у розвитку, а ґендерна рівність є необхідною умовою досягнення Цілей сталого розвитку. Особливу увагу зосереджують на вирішені проблеми
нерівності та дискримінації.
Порядок денний використовує подвійний підхід для просування ґендерної
рівності та розширення повноважень жінок та дівчат – ґендерна рівність та розширення повноважень жінок (визначається, як самостійна Ціль № 5), а також індикатори з ґендерної рівності включені до інших цілей із зобов’язанням збирати дані,
дезагреговані за статтю та віком.
Забезпечення ґендерної рівності було включено до 10 із 17 цілей, 25 з 86
завдань та 45 зі 172 індикаторів Національного Плану Дій «Цілі сталого
розвитку України». Указом Президента України від 30 вересня 2019 року
№ 722/2019 затверджено Цілі сталого розвитку України на період до
2030 року, серед напрямів яких передбачено забезпечення ґендерної рівності,
розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат.
У жовтні 2000 року Рада Безпеки ООН одностайно прийняла Резолюцію
1325 «Жінки, мир, безпека». У Резолюції визнається «непропорційний і унікальний
вплив збройних конфліктів на жінок» і наголошується на «необхідності повноцінної
активної участі жінок як суб’єктів у питаннях миру і безпеки». Також говориться про
необхідність забезпечити державами-членами більш активну участь жінок на всіх
рівнях прийняття рішень в національних, регіональних і міжнародних інститутах, у
механізмах запобігання, управління та вирішення конфліктів.
Резолюція 1325 фактично зобов’язує держави-члени ООН залучати жінок у
всі аспекти побудови миру, у тому числі забезпечення участі жінок на всіх рівнях
прийняття рішень з питань миру і безпеки.
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Україною прийнято та оновлено Національний план дій з виконання резолюції
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 р. Наша країна єдина
з 79 країн світу (які прийняли такий план) зробила це, перебуваючи в гострому стані
відкритої зовнішньої збройної агресії.
Загалом ще у 1997 році Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) визначила
за мету широке інтегрування ґендерної проблематики, тобто комплексний
гендерний підхід. «Інтегрування ґендерної проблематики є процес оцінки наслідків
для жінок і чоловіків будь-яких запланованих дій, в тому числі законодавства, політики
або програм в усіх областях та на всіх рівнях. Це стратегія, яка враховує інтереси і
досвід жінок і чоловіків як інтегральне вимірювання при розробці, здійсненні, моніторингу та оцінці політики і програм в усіх політичних, економічних і соціальних сферах, з
тим щоб жінки і чоловіки отримували рівні вигоди, і нерівність не збереглася назавжди.
Кінцева мета полягає в тому, щоб досягти ґендерної рівності».
Окремо варто приділити увагу основним міжнародним нормам та
стандартам у сфері праці. Міжнародна організація праці (далі – МОП) здійснює
унікальну нормотворчу функцію. Кожна конвенція МОП є юридичним інструментом.
Після ратифікації і набуття конвенцією чинності держави зобов’язані привести національні законодавства і практику у відповідність до положень конвенції, а також періодично звітувати перед МОП про імплементацію конвенції у законодавство і практику.
Конвенції МОП, спрямовані на просування ґендерної рівності у сфері праці,
формують основу для всієї діяльності МОП у цій сфері. До основних конвенцій МОП,
де відображені питання ґендерної рівності, належать:
• Конвенція № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок
за працю рівної цінності» 1951 року (дата реєстрації ратифікаційної
грамоти України в Женеві 10 серпня 1956 року), якою було визначено принцип
однакової оплати праці без дискримінації за ознакою статті.
• Конвенція № 103 «Про охорону материнства» (переглянута в 1952
році) (дата реєстрації ратифікаційної грамоти України в Женеві 14 вересня
1956 року), яка надавала права на відпустки жінкам у зв’язку з вагітністю та
пологами. Це спряло вирішенню одного із важливих питань, яке дискримінувало жінок у професійній сфері та обмежувало їх кар’єрний зріст.
• Конвенція № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» 1958
року (дата реєстрації ратифікаційної грамоти України в Женеві 4 серпня 1961
року) виступила на захист жінок шляхом забезпечення їм рівного доступу до
професійного навчання у будь-якій сфері зайнятості, рівну оплату та умови
праці.
• Конвенція № 122 «Про політику у сфері зайнятості» (дата реєстрації
ратифікаційної грамоти України в Женеві 19 червня 1968 року), за якою жінки
отримали захист щодо свого духовного розвитку та накопичення матеріального блага в умовах свободи, гідності, економічної стійкості і рівних можливостей.
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•

•

Конвенція № 156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для
трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками»
1981 року (ратифікована Україною 22 жовтня 1999 року, дата реєстрації
ратифікаційної грамоти в Женеві 4 квітня 2000 року).
Конвенція №190 «Про викорінення насильства та домагань в світі
праці» (не ратифікована Україною, але планується), яка встановлює основоположні принципи щодо протидії насильству та домаганням у сфері праці.
Конвенція встановлюватиме основоположні принципи щодо протидії насильству та домаганням у сфері праці, якими керуватиметься Україна при створенні необхідних нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення
гідних умов праці та створення сприятливого та безпечного робочого середовища, вільного від насильства.

У вересні 2020 року Україна отримала офіційний статус учасниці
«Партнерства Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх.
«Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (США,
Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) на саміті в м. Біарріці (Франція)
25 серпня 2019 року під головуванням президента Франції. Мета ініціативи – посилити
відповідальність «Великої сімки» та консолідувати зусилля інших держав щодо досягнення гендерної рівності.
Україна як учасниця «Партнерства Біарріц» бере на себе зобов›язання у таких
сферах:
– реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із
народженням дитини та доглядом за нею;
– розвиток інклюзивного та ґендерно чутливого публічного простору;
– інтеграція гендерного компоненту в освітній процес;
– забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії
домашньому та ґендерно зумовленому насильству;
– зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;
Принцип рівності (принцип заборони дискримінації) є одним з принципів функціонування Європейської спільноти і Європейського Союзу. Заборона
дискримінації викладена у статтях 12 і 13 Договору про заснування Європейської
Спільноти. Принцип рівності чоловіків і жінок також було закріплено в Хартії
основних прав Європейського Союзу (Charter of Fundamental Rights of the EU),
зокрема у статті 21, яка забороняє дискримінацію будь-якого роду, зокрема, за ознакою
статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального походження, генетичних характеристик, мови, релігій або переконань, політичних або інших поглядів, належності
до національних меншин, майнового стану, походження, обмеженої працездатності,
віку або сексуальної орієнтації та статті 23, яка гарантує забезпечення рівності між
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чоловіками та жінками в усіх галузях, у т.ч. в галузі працевлаштування, роботи та винагороди за працю.
В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, відповідно до ст. 419 якої сторони цієї угоди посилюють діалог та співробітництво в тому числі щодо забезпечення ґендерної рівності та недискримінації.
Співробітництво у цій сфері передбачає досягнення таких цілей, як: забезпечення
ґендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості,
освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття
рішень; подолання дискримінації в усіх її формах та проявах (ст. 420 Угоди).
Європейська конвенція з прав людини (Конвенція) є основним європейським договором про права людини: Стаття 1 Конвенції гарантує права та свободи,
що поширюються на кожного, хто перебуває під юрисдикцією 47 держав-членів Ради
Європи. Принцип недискримінації за ознакою статі гарантують стаття 14 і Протокол
12 до Конвенції. У травні 2006 року Радою європейських муніципалітетів і регіонів
була запроваджена Європейська хартія з питань рівності між жінками та
чоловіками в суспільному житті. Цей документ призначений для органів місцевого самоврядування і пропонує взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі
повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян.
До Хартії приєдналися понад 80 українських об›єднаних територіальних
громад. Станом на лютий 2020 року 64 українські міста пройшли фінальний етап
приєднання до Хартії, а ще 20 – знаходяться у процесі.
Втілення в життя принципів ґендерної рівності було підсилено створенням
Європейського інституту з питань ґендерної рівності (European Institute
for Gender Equality, 2006), метою діяльності якого є інтегрування принципів рівності в
політику ЄС та країн-членів, подолання дискримінації за статевою ознакою, сприяння
підвищенню обізнаності громадян з питань ґендерної рівності.
У 2011 р. сталася значна подія, яка зробила істотний вплив на розвиток європейського та міжнародного права у сфері ґендерної рівності. 11 травня 2011 року у
Стамбулі, була прийнята Конвенція Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами,
або Стамбульська конвенція. Відповідно до ст. 1 Цілями Конвенції є:
а) захист жінок від усіх форм насильства, кримінальне переслідування та
ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
b) сприяння ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок та заохочення дійсної рівності між жінками та чоловіками, у тому числі шляхом
надання жінкам самостійності;
с) розробка всеосяжних рамок, політик та заходів для захисту всіх жертв
насильства стосовно жінок і домашнього насильства та надання їм
допомоги;
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d) заохочення міжнародного співробітництва з метою ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
е) забезпечення підтримки та надання допомоги організаціям і правоохоронним органам щодо ефективного співробітництва для прийняття
комплексного підходу до ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства.
Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року, але до цього
часу не ратифікувала.
Стамбульська конвенція – революційний документ, адже вона:
– перший міжнародний юридично обов’язковий акт, що стосується саме
насильства щодо жінок, потенційно відкритий для будь-якої країни в світі;
– комплексна, бо охоплює низку заходів із запобігання та протидії насильству, захисту постраждалих, переслідування та покарання кривдників і
вбудовані підходи;
– визнає насильство стосовно жінок водночас і порушенням прав людини, і
видом дискримінації;
– встановлює чіткий зв’язок між досягненням рівноправності між жінками і
чоловіками та викоріненням насильства над жінками;
– пропонує державам встановити кримінальну відповідальність за основні
види насильства стосовно жінок (такі як переслідування, примусовий шлюб,
ушкодження жіночих геніталій, примусовий аборт, примусова стерилізація)
і забезпечити належні та ефективні міри покарання за насильство;
– пропонує підхід для ефективного припинення насильства стосовно жінок
та домашнього насильства, що закликає всі відповідні залучені органи,
установи та громадські організації до координованої співпраці;
– оснащена потужним і незалежним механізмом контролю реалізації на національному рівні, в якому активну роль гратимуть національні парламентарі.
Стамбульська конвенція надає країнам-учасницям комплексну юридичну базу,
стратегії та заходи, засновані на найкращому досвіді запобігання та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству.
Започаткована у 2012 році Трансверсальна (наскрізна) програма
ґендерної рівності (Transversal Programme on Gender Equality) спрямована на
забезпечення стандартів ґендерної рівності, втілення їх державами-членами за допомогою різних заходів, включаючи стратегії досягнення ґендерної рівності.
Трансверсальна програма ґендерної рівності передбачає, що всі керівні, консультативні та моніторингові органи Ради Європи повинні підтримувати і сприяти досягненню цілей Стратегії, зокрема заохочувати їх, брати ініціативу відповідно до мандата,
враховуючи свій статус і ресурси. У рамках Трансверсальної програми було прийнято
Стратегію Ради Європи «Стратегія ґендерної рівності 2014-2017» (Gender
Equality Strategy 2014-2017), яка сприяла розробці узгодженої правової та політичної
схеми, спрямованої на забезпечення прав жінок та надання державам-членам Ради
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Європи можливості наблизитись де-факто до ґендерної рівності. 7 березня 2018 року
було запроваджено нову Стратегію ґендерної рівності Ради Європи на 20182023 роки. У документі визначено 6 основних цілей:
1) Запобігання ґендерним стереотипам та сексизму й боротьба з такими
явищами.
2) Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок і домашнім насильством.
3) Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.
4) Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень.
5) Захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців та жінок-шукачів притулку.
6) Реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках та заходах.
Міжнародні стандарти у сфері ґендерної рівності та прав жінок відіграли і
продовжують відігравати позитивну роль: ратифікація міжнародних угод призвела до
адаптації національних законодавств до міжнародних норм. Без такої практики формування і реалізація ідей культури рівності на глобальному рівні була б не можливою. На
цей час ґендерною проблематикою опікуються не лише уряди держав, але й всі міжнародні фінансові інституції. Ґендерні питання посідають важливе місце у стратегіях їх
розвитку.
Разом з тим, реалізація положень міжнародних документів, що містять стандарти забезпечення ґендерної рівності, здійснюється не повною мірою, що зумовлено
відсутністю ефективних національних механізмів захисту від дискримінації за ознакою
статі.
Варто зазначити, що без політичної волі демократичних держав за активної
підтримки суспільства розробка та реалізація заходів, спрямованих на досягнення
рівного розподілу ресурсів між чоловіками та жінками, досягнення ґендерної рівності
не набуло б такої сили та масштабності.
Національне законодавство. Загальна характеристика.
Державна політика України спрямована, зокрема, на створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя,
подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, реалізації природних здібностей
жінок і чоловіків у трудовій сфері, суспільному та особистому житті. Разом з тим,
державна ґендерна політика формується та реалізується з урахуванням міжнародних
документів, підписаних і ратифікованих Україною.
Головним нормативно-правовим актом України, спрямованим на реалізацію
жінками та чоловіками своїх рівних прав і можливостей, є Конституція України,
якою закріплено рівність прав жінок і чоловіків.
Питання рівності зокрема, торкаються статті 21, 24, 51. У статті 24 Конституції
України чітко визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи
та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
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ознаками. Також дана стаття безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї
стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рiвнiсть прав жінок i чоловiкiв забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-полiтичнiй
та культурній дiяльностi, у здобутті освіти та професiйнiй пiдготовцi, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг
вагітним жінкам і матерям.
У 2005 році було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків». Закон став важливим етапом розвитку
національного законодавства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків. Законом чітко визначено поняття ґендерної рівності – рівний правовий
статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам
обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (ст.1).
У ст. 3. окреслено основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків. Серед них: утвердження ґендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; застосування позитивних дій; запобігання та
протидія насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно
жінок; забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих
рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов›язків; підтримка сім›ї, формування відповідального материнства і батьківства; виховання і пропаганда серед населення України культури ґендерної
рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері; захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.
Надалі, з метою приведення у відповідність до прийнятого Закону, вносилися зміни до інших законів, а також ухвалювалися відповідні нормативно-правові
акти, спрямовані на розвиток національного механізму забезпечення рівних прав і
можливостей.
Указ Президента України від 26 липня 2005 року № 1135/2005 «Про
вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачив покладання виконання обов’язків щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на одного із заступників міністрів, керівників інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, а також визначив їх повноваження у цій сфері.
З метою уніфікації підходів і забезпечення послідовності та сталості в діяльності
державних органів щодо забезпечення рівності прав і можливостей для всіх людей у
2012 році було прийнято Закон України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні».
Закон (стаття 6) забороняє дискримінацію з боку державних органів влади,
органів місцевого самоврядування, посадових осіб, юридичних осіб публічного та
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приватного права, а також фізичних осіб. Крім того, Закон (стаття 10) відносить до
повноважень Омбудсмена запобігання та протидію дискримінації у приватній сфері,
звернення до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів.
Прийнятим у 2014 році Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації»
визначення «дискримінації» приведено у відповідність до статті 1 Конвенції ООН
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Нове визначення дискримінацію
трактує як ситуацію, «…за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та
соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження
має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними
та необхідними» (пункт 2 частини першої).
Законом також передбачено механізми розгляду скарг та застосування санкцій
в разі виникнення дискримінації за ознакою статі (стаття 14).
Підписана у 2014 році Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) зобов’язує до гарантування рівних можливостей для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти,
навчання, економіки, у суспільстві та прийнятті рішень.
Додатком ХL до глави 21 Угоди про асоціацію в підрозділі «Антидискримінація
та ґендерна рівність» уточнюються терміни упровадження директив щодо дотримання вищезазначених положень із дати набрання чинності Угодою про асоціацію,
зокрема:
– Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р., що
встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності. Метою цієї директиви є створення системи для боротьби
з дискримінацією на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних
можливостей, віку або сексуальної орієнтації у питаннях зайнятості та професії. Її
положення має бути упроваджено протягом чотирьох років;
– Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та
постачання товарів і послуг. Реалізація цієї директиви можлива через відновлення інституту радників із ґендерних питань, узагальнення досвіду міжнародних
громадських організацій, які працюють у сфері дискримінації, організацій та проведенні тренінгів, досліджень про різницю в доступі до правосуддя між жінками та
чоловіками. Її положення має бути упроваджено протягом трьох років;
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– Директива Ради № 96/34/ЄС від 3 червня 1996 р. про рамкову
угоду щодо батьківської відпустки, укладену СКПРЄ (Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи), ЄЦРП (Європейський центр роботодавців і підприємств) та ЄКПС (Європейська конфедерація профспілок). Ця директива передбачає запровадження батьківської відпустки у зв’язку із усиновленням дитини, якій
більше трьох років. Її положення мають бути упроваджені протягом трьох років;
– Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних
працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема
Директива у значенні ст. 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС). Її положення мають
бути упроваджені протягом трьох років;
– Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері
соціального забезпечення. Директива пропонує рівне ставлення до чоловіків та
жінок у сфері соціального забезпечення. Перш за все, ідеться про випадки інвалідності, безробіття, травмування через виконання службових обов’язків, нещасні
випадки. Її положення мають бути упроваджені протягом трьох років.
Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку
до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку держави,
Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 затверджено Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, серед напрямів
яких передбачено забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей
усіх жінок та дівчат.
Стратегія та План дій з реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2020 року, прийняті у 2015 році ставлять собі за мету
гарантування рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків в усіх сферах життя.
Серед ключових напрямів Національної стратегії у сфері прав людини визначені такі,
що сприятимуть забезпеченню пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника під час визначення державної політики, прийняття рішень із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зазначеним документом також
визнається наявність в Україні нерівності прав та можливостей жінок і чоловіків, що
зумовлює необхідність продовження активної та комплексної роботи щодо розв’язання проблем ґендерної дискримінації та забезпечення реальної ґендерної рівності.
Ґендерно орієнтована політика та рівний доступ жінок і чоловіків до ухвалення
рішень на державному рівні гарантує більш рівномірне представлення інтересів різних
соціальних груп. Досягненню цієї мети слугує такий інструмент залучення жінок у політику, як ґендерні квоти, що можуть бути як законодавчими (регульованими державою),
так і добровільними (наприклад, закріпленими на рівні партій). Слід зазначити, що квоти
є одним із інструментів «позитивних дій».
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Внесені в 2015 році зміни до Закону України «Про політичні партії в
Україні» запроваджували 30% добровільну ґендерну квоту у виборчих списках кандидатів у депутати, але недотримання даного принципу не передбачало жодних санкцій
для партій-порушниць. 19 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила новий
Виборчий кодекс України. Серед важливих новацій Кодексу – запровадження механізмів для забезпечення паритетного представництва жінок і чоловіків у виборних
органах. У ст. 154 чітко визначено, що «Під час формування загальнодержавного та
регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити присутність у кожній
п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого
списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). Ще однією важливою
нормою є відповідальність за порушення принципу квотування. Згідно із статтею 159
Центральна виборча комісія має право відмовити в реєстрації всіх кандидатів у депутати, висунутих партією, якщо вона проігнорувала ґендерний принцип розподілу
кандидатур.
Боротьба з домашнім та ґендерно зумовленим насильством є однією з найважливіших складових реалізації державної ґендерної політики. У грудні 2017 року
Верховна Рада ухвалила Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який набув чинності з 7 січня 2018 року, де запропоновано
інноваційний підхід (із використанням європейських стандартів) до боротьби з цим
негативним явищем у суспільстві. Під домашнім насильством розуміється будь-яка
дія фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, а також
погрози вчинення таких діянь.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок
і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» запроваджено
кримінальну відповідальність за домашнє насильство (набув чинності з 11 січня 2019
року). Зокрема, запроваджується кримінальна відповідальність за вчинення систематичного домашнього насильства, що передбачатиме покарання у вигляді позбавлення
волі строком до 2 років.
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»
також містить антидискримінаційні норми. Законом закріплено положення щодо соціальної профілактики в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі, яке передбачає, зокрема, здійснення комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейному неблагополуччю, соціальному сирітству, домашньому насильству та жорстокому
поводженню з дітьми, торгівлі людьми, найгіршим формам дитячої праці.
З метою протидії проявам психологічного, фізичного, економічного, сексуального насильства, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або
такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла
бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого схвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Закон вперше юридично закріплює
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поняття булінгу в українському законодавстві та передбачає відповідальність не тільки
за вчинення, але й за приховування випадків булінгу.
Крім того, внесено зміни до частини першої статті 14 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу». Відповідно до внесених змін право на безоплатну
вторинну правову допомогу мають особи, які постраждали від домашнього насильства
або насильства за ознакою статі (на всі види правових послуг – захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу,
в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими
особами, складення документів процесуального характеру). Також було затверджено
Ґендерну стратегію системи надання безоплатної правової допомоги.
У жовтні 2018 року Уряд затвердив Концепцію Державної соціальної
програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року. Метою концепції є забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів і Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» в умовах децентралізації та запровадження комплексних дій і заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого
явища. Робота в цьому напрямку триває. Нещодавно Президент підписав Указ «Про
невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за
ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства».
Сфера безпеки є однією з пріоритетних для держави, особливо в останнє
десятиріччя. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №
113-р прийнято Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325
«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 р. За результатами проміжної внутрішньої та
зовнішньої незалежної оцінки, яка була проведена у 2017-2018 р., розширено коло виконавців та бенефіціарів; посилено інституціоналізацію та локалізацію; включено заходи
щодо покращення інфраструктурних та матеріально-технічних умов для служби жінок
та забезпечення участі; посилено складову, яка стосується протидії сексуальному
насильству, пов’язаному з конфліктом; проведення незалежного моніторингу та оцінки;
посилено представництво жінок на керівних посадах в секторі безпеки і оборони та
ін. На виконання НПД 1325 прийнято галузеві плани та регіональні програми. До 20-ї
річниці прийняття Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в Україні
прийнято другий Національний план дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН
1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у секторі безпеки
і оборони України є одним із основних пріоритетних напрямів державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції, затверджених Річною національною програмою
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (далі – РНП Україна – НАТО).
Документом передбачено інтегрування ґендерної складової у секторі безпеки і
оборони України та інших сферах. Зокрема серед пріоритетних завдань та
заходів Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік
зазначено:
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– врахувати ґендерну складову при розробленні нормативно-правових актів
у секторі безпеки і оборони України;
– забезпечити урахування ґендерних аспектів та участі жінок у процесах
установлення миру та цивільно-військового співробітництва;
– запровадити процедури прозорого складання місцевих бюджетів із застосуванням ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі за
участю громадськості та звітування влади про виконання бюджету, електронні процедури для допорогових закупівель тощо.
Верховною Радою України у 2018 році прийнято Закон «Про внесення
змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних
Силах України та інших військових формуваннях». Реалізація Закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту військовослужбовців-жінок, сприятиме
збільшенню кількості жінок на військовій службі, зокрема на вищих військових посадах.
Вперше, майже за 40 років з моменту ратифікації Україною Конвенції про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ), прийнято Національний
план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях
Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної
доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок на період до 2021 р. Основною метою акта є подолання усіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат, зниження рівня ґендерно зумовленого, зокрема домашнього
насильства, забезпечення запобігання його проявам та своєчасної допомоги постраждалим, розширення економічних можливостей жінок, участі у прийнятті рішень у
політичному та суспільному житті. Реалізація заходів Плану сприятиме подоланню
найбільш гострих проявів дискримінації щодо жінок і дівчат, зниженню рівня ґендерно
зумовленого насильства, розширенню економічних можливостей жінок, забезпеченню рівного доступу до правосуддя, участі у прийнятті рішень у політичному та
суспільному житті тощо.
З метою підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства у 2018 році
затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (далі – Державна соціальна програма). Зокрема, документом передбачено:
• удосконалення нормативно-правової бази;
• урахування ґендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку;
• удосконалення механізму проведення ґендерно-правової експертизи;
• розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю;
• зменшення ґендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління
людськими ресурсами (зокрема розроблення та внесення до програм курсів
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місце-
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вого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків);
• удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за
ознакою статі;
• внесення ґендерної складової до програми реформ.
На виконання Державної соціальної програми станом на 2019 рік прийнято
4 обласні програми, а також 16 комплексних програм, які включають даний компонент.
На всіх етапах реалізації Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р, передбачено здійснення відповідних заходів щодо забезпечення ґендерної рівності як складової частини принципів
державного управліннях. Стратегія спрямована на розв’язання зокрема і ґендерного
дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами.
Прийнятий на виконання зазначеної Стратегії Закон України «Про державну
службу» визначає, що державна служба здійснюється з дотриманням принципу «забезпечення рівного доступу до державної служби – заборони всіх форм і проявів дискримінації, відсутності необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг
певним категоріям громадян під час вступу на державну службу» (пункт 7 частини
першої статті 4). Таким чином ґендерний паритет на державній службі має постати
збалансованою участю жінок та чоловіків у процесах державного управління.
Важливою сферою реалізації гендерної політики є практичне запровадження
ґендерно орієнтованого бюджетування. У 2017 році вперше ґендерне бюджетування було включено до Стратегії управління державними фінансами на 2017–2021
роки. На виконання Плану заходів з її реалізації 2 січня 2019 року Міністерство фінансів
України затвердило Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Це означає,
що з 2019 року усім міністерствам та службам в Україні рекомендовано включати
ґендерні показники для підготовки бюджетних програм.
З метою запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів,
положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків схвалено Постанову Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997 «Питання проведення ґендерно-правової експертизи»,
яка визначає механізм проведення ґендерно-правової експертизи законодавства та
проєктів нормативно-правових актів в усіх сферах законодавства.
Із внесення останніх змін до Порядку проведення ґендерно-правової експертизи (Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1066 від 04.12.2019) розробник в обов’язковому порядку дотримується принципу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків під час розроблення проєктів нормативно-правових актів та вимог
Інструкції щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів. Інструкція встановлює загальні вимоги до застосування
ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів та визначає
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основні терміни й етапи застосування ґендерного підходу під час розроблення нормативно-правового акта.
Важливим документом, який вводить у законодавче поле поняття сексизм
є Наказ Міністерства соціальної політики України № 56 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та
угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків у трудових відносинах» від 29.01.2020 р. У наказі дається
визначення сексизму на основі положень Резолюції Комітету міністрів Ради Європи
СМ/Rес (2019) та наводяться приклади з трудової та політичної сфер8.
З огляду на проведення ряду галузевих реформ, важливим є затвердження
Наказом Міністерства соціальної політики України від 14.04.2020 № 257 Методичних
рекомендацій щодо оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ. Ними визначено алгоритм оцінювання ймовірних та/або наявних результатів/наслідків реалізації
галузевої реформи на становище різних соціальних груп жінок і чоловіків.
Надважливою є сфера комунікації про питання, проблеми та виклики у сфері
ґендерної рівності. Ще у Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки окреме місце присвячено питанням ґендерної рівності
задля підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення ґендерної рівності та подолання дискримінації
в усіх її формах та проявах. Нещодавно Кабінет Міністрів прийняв розпорядження
№ 1128-2020-р від 16.09.2020 «Про схвалення Концепції комунікації у сфері
ґендерної рівності», яке направлене на покращення розуміння суті та завдань
державної ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної
та правової держави, подолання ґендерних стереотипів в суспільстві, проявів ґендерно
зумовленого насильства, сексизму та впровадження рівності чоловіків та жінок як стандарту для українського суспільства.
Отже, навіть з основних та останніх нормативно-правових актів, окреслених
у цій частині, можна побачити, що Україна взяла на себе основні зобов’язання у сфері
реалізації державної ґендерної політики. Важливим викликом залишається практична
реалізація даних норм. Одними зі шляхів вирішення є посилення національного ґендерного механізму та практичне інтегрування ґендерного підходу у щоденну роботу на
різних рівнях виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.
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Відповідно до резолюції Комітету Міністрів ради Європи СМ/Rес (2019) сексизм – це будь-який акт,
жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, дія чи поведінка, які базуються на думці про те,
що людина або група осіб є гіршими від інших через свою стать.
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16.2. Актуальний стан реалізації державної ґендерної
політики
Сучасна державна політика України спрямована на досягнення рівності жінок і
чоловіків у суспільстві, подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, створення
необхідних соціальних і політичних передумов для реалізації прав та можливостей
жінок і чоловіків у всіх сферах трудового, суспільного та особистого життя.
Вагому роль у формуванні та реалізації ґендерної політики відіграє ефективне
управління з боку держави і, насамперед, створення дієвих механізмів для досягнення
ґендерної рівності. На національному рівні до інституційного механізму входить розгалужена мережа державних органів, установ та закладів, що реалізують політику рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків. Наразі, в Україні сформовано основні складові
такого інституційного механізму публічного управління.
Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (ст. 7) визначено, що органами, установами та організаціями, наділеними повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є:
– Верховна Рада України;
– Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
– Кабінет Міністрів України;
– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
– органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені
в їх складі уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
– об’єднання громадян.
Верховна Рада України (далі – ВРУ) є законодавчим органом України, у
повноваженнях якого зосереджена вся законотворча робота, зокрема, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також питання ратифікації
міжнародних договорів. Саме ВРУ має функції з формування державної ґендерної політики у всіх сферах суспільного життя. ВРУ відповідно до статті 8 Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» має такі повноваження:
1) визначає основні засади ґендерної політики держави;
2) застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
3) здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Наразі питання реалізації ґендерної політики знаходяться у 2-х комітетах:
1. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
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міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Підкомітет з
питань ґендерної рівності і недискримінації. У предметі відання прописано:
• додержання прав і свобод людини і громадянина;
• запровадження європейських стандартів захисту прав і основоположних
свобод людини в національне законодавство;
• діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини;
• законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
При Комітеті діє Експертна рада. Нове Положення ухвалено 14 листопада 2019
р. Загалом Експертна рада працює з 2015 р. Відповідно до Положення Експертна рада
є постійно діючим консультативно-дорадчим органом та діє на громадських засадах.
Відповідно до покладених на неї завдань, експертна рада: здійснює експертизу проєктів
законів, бере участь у підготовці висновків, пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України з метою відповідності міжнародним стандартам прав
людини, кращим світовим практикам забезпечення прав та свобод людини, захисту та
протидії дискримінації вразливих груп та меншин; проводить моніторинг актів законодавства, виявлення норм та положень, що порушують права людини, дискримінують
права меншин та вразливих груп, суперечать міжнародним стандартам прав людини
та/або рішенням Європейського суду з прав людини та інше.
2. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Підкомітет з питань дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та ґендерної політики.
Наприкінці 2011 р. представниці та представники різних фракцій Верховної Ради
України створили добровільне об’єднання народних депутатів України Міжфракційне
депутатське об’єднання «Рівні можливості» (далі – МФО). Метою діяльності є сприяти
впровадженню політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в різних сферах
життя на законодавчому рівні. Станом на вересень 2020 р. визначено 7 основних
напрямів роботи МФО:
1) Розширення політичної участі та представництва жінок на державній службі;
2) Посилення спроможності жінок в економічній сфері;
3) Впровадження міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення рівних прав
жінок і чоловіків;
4) Забезпечення принципів рівності жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони
та правоохоронній діяльності;
5) Впровадження політики рівності і недискримінації в освіті;
6) Запровадження ґендерно орієнтованого бюджетування;
7) Забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків у сфері
охорони здоров’я.
При МФО діє Громадська експертна рада, яка об’єднує 37 представниць громадських та освітніх організацій. Напрями роботи Громадської експертної ради відповідають напрямам роботи МФО.
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Одним з інституціональних механізмів формування ґендерної політики є
Парламентські слухання. Останні релевантні слухання відбулись у 2018 р. щодо запобігання та ліквідації дискримінації щодо жінок з уразливих соціальних груп ґендерної
ідентичності. Економічні, соціальні та культурні права мають особливе значення для
жінок з вразливих соціальних груп, оскільки вони непропорційно страждають від
бідності, соціальної та культурної маргіналізації.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до
пункту 13 статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини» та статті 9 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» має такі повноваження:
1) у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і
громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;
2) розглядає звернення про випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі; у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі.
Відповідно до структури Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини
(від 17 лютого 2020 р.) питаннями ґендерної рівності опікується Представник
Уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод. Основними завданнями
визначено: «забезпечує здійснення парламентського контролю за дотриманням принципів недискримінації та ґендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб та осіб,
які проживають на тимчасово окупованій території, а також виборчих прав громадян».
Департамент монiторинry рiвних прав i свобод Секретаріату
Уповноваженого функціонує з метою інформаційно-аналітичного, організаційного,
правового, консультативного, експертного та іншого забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері здійснення парламентського
контролю за дотриманням принципів недискримінації та ґендерної рівності.
Важливо зазначити, що існує ще в структурі Секретаріату Представник
Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї. Зокрема, особа бере
участь у підготовці пропозицій щодо розроблення законопроєктів та проєктів інших
нормативно-правових aктів, що стосуються прав дитини та сім’ї.
Щороку Уповноважений ВРУ з прав людини подає до ВРУ доповідь про стан
дотримання та захист прав і свобод людини в Україні. У разі необхідності Уповноважений
може представити ВРУ спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в
Україні прав і свобод людини і громадянина. Доповідь містить звітну інформацію щодо
стану дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, інформацію
про ґендерні стереотипи щодо місця та ролі жінок у суспільстві, щодо захисту дітей,
жінок та чоловіків від домашнього насильства, а також представлені рекомендації щодо
вдосконалення запровадження принципу ґендерної рівності у законодавстві України
та його практичного застосування. Так, щорічна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав
людини з питань додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні
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за 2019 рік містила розділ 11 «Дотримання принципу недискримінації» з підрозділами
відповідно: «Протидія дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної
ідентичності», «Дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Право
на захист від домашнього насильства». Доповідь розміщена на сайті Уповноваженого
ВРУ з прав людини.
Важливою складовою взаємодії Уповноваженого ВРУ з прав людини з громадянським суспільством є діяльність консультативно-дорадчих органів. Наказом №122.15/19
від 20 грудня 2019 р. була створена Консультативна рада при Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, затверджено її положення та склад, а також
відмінено дію наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від
10.07.2012 № 6/8-12 «Про створення консультативної ради». Наказом 40/02-18 від
7.08.2018 було утворено Координаційну раду з питань недискримінації та
ґендерної рівності з метою розроблення законодавчих пропозицій та надання
консультативної і експертної підтримки у сфері запобігання та протидії дискримінації і
забезпечення ґендерної рівності. Цим же наказом було затверджене Положення про
Координаційну раду, її персональний склад, який оновлено 19 червня 2020 р.
У Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату ВРУ до 2022 р.
(розпорядження № 3359-к від 05.12.2019) серед принципів визначено забезпечення
ґендерної рівності. Першочерговими організаційно-кадровими завданнями стали
проведення ґендерного аудиту кадрового забезпечення та розробка рекомендацій
щодо забезпечення ґендерної рівності в діяльності Апарату ВР. Серед соціальних
завдань визначено забезпечення ґендерної рівності і реалізації прав щодо поєднання
праці та виховання дітей. Також у Плані основних заходів на 2020 р. з реалізації
Стратегії (розпорядження №358-к від 20.02.2020) зазначено про розроблення
методичних рекомендацій з упровадження стандартів ґендерної рівності в Апараті
ВРУ. У кожному структурному підрозділі призначені відповідальні за забезпечення
стандартів ґендерної рівності, проведено навчання для відповідальних осіб. І це вже
сталось. У березні 2020 року було підписано розпорядження про проведення ґендерного аудиту (Розпорядження 597-к від 31.03.20) та затверджено відповідні методичні
рекомендації. Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки в парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників з питань інтеграції ґендерних принципів у роботу
Апарату. Також методичні рекомендації щодо розвитку корпоративної культури в
Апараті ВРУ (Розпорядження 662-к від 14.04.2020) визначають, що з метою забезпечення розвитку корпоративної культури в Апараті вживаються такі заходи, як – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
У системі органів виконавчої влади вищим органом у сфері забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків є Кабінет Міністрів України (далі – КМУ).
Відповідно до статті 10 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» КМУ має такі повноваження:
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– забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах
життя суспільства;
– приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності,
запобігання та протидії насильству за ознакою статі та забезпечує його
виконання;
– розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії
насильству за ознакою статі;
– спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади
щодо забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству
за ознакою статі;
– організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні
Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
– враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті нормативно-правових актів;
– затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи;
– здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законодавством
України.
Отже, на Кабінет Міністрів України законодавством покладено проведення єдиної державної ґендерної політики, розробку і реалізацію державних цільових
програм щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямування і координацію роботи міністерств та інших органів виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності тощо.
У 2017 р. вперше питання ґендерної рівності отримало підтримку на найвищому
політичному рівні. Так, з 1 березня 2017 р. Уряд поклав обов’язки з реалізації державної
політики у цій сфері на Віцепрем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Дану практику продовжено й для координації
роботи центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері
ґендерної політики КМУ постановою від 26 березня 2020 року № 274 визначив перелік
питань, що належать до компетенції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України, зокрема і щодо ґендерної політики:
• провадження державної політики забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків;
• координації взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Для посилення координації роботи органів виконавчої влади, а також для практичного впровадження принципу ґендерної рівності у всі сфери життя суспільства
Уряд своєю постановою від 7 червня 2017 року № 390 запровадив посаду Урядового
уповноваженого з питань ґендерної політики (далі – Урядовий уповноважений)
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та затвердив відповідне Положення. Своєю діяльністю Урядовий уповноважений
сприяє координації дій з упровадження центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування рекомендацій міжнародних інституцій з прав людини та рекомендацій і зауважень міжнародних моніторингових місій
та міжнародних організацій, забезпечує інформування громадськості через засоби
масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
у всіх сферах життя суспільства, а також про прийняття КМУ рішень із зазначених
питань.
З метою координації роботи у сфері ґендерної політики, протидії домашньому
насильству та торгівлі людьми постановою КМУ від 05 вересня 2007 року № 1087
«Про консультативно-дорадчі органи з питань сім›ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» було утворено Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії
торгівлі людьми. З метою забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади з
питань проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства утворено Комісію з
питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Постанова КМУ від 02 вересня
2020 р. № 784).
Основними завданнями Комісії є:
• сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань
забезпечення ґендерної рівності;
• забезпечення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій
щодо координації, формування та реалізації державної ґендерної політики;
• підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної ґендерної
політики;
• визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що
виникають під час реалізації державної ґендерної політики;
• підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної ґендерної політики;
• удосконалення нормативно-правової бази з питань координації, формування
та реалізації державної ґендерної політики;
• сприяння координації співпраці з міжнародними та донорськими організаціями щодо включення питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків до програм міжнародної технічної допомоги;
• підготовка пропозицій до державних національних доповідей та звітів з
питань державної ґендерної політики.
Спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відповідно до законодавства, наразі визначено Міністерство соціальної політики. Так, 17 червня 2015
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року постановою КМУ № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство
соціальної політики України» було затверджено Положення про Мінсоцполітики, де в
пункті 4 підпунктах 83-91 визначено функції міністерства у сфері забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
Функції Мінсоцполітики у сфері ґендерної рівності:
– розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
– формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності;
– узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності;
– здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за
дотриманням ґендерної рівності під час вирішення кадрових питань у
центральних і місцевих органах виконавчої влади;
– організовує навчання державних службовців з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків;
– здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення ґендерної
рівності;
– організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних
досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
– проводить моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства;
– вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення.
Крім того, при Мінсоцполітики, функціонує Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі. Експертна рада є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою сприяння у формуванні та реалізації
державної політики щодо забезпечення недопущення всіх форм дискримінації за
ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання
ґендерного насильства, протидії торгівлі людьми.
Для досягнення реальних результатів у сфері подолання ґендерної нерівності
критичним є інтеграція ґендерного компоненту в роботу усіх ЦОВВ, а не лише робота
одного центрального уповноваженого органу. У цьому контексті варто навести
декілька прикладів. Так, Міністерство юстиції, відповідно до статті 4 Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення
ґендерно-правової експертизи» здійснює проведення ґендерно-правової експертизи
законодавства та проєктів нормативно-правових актів, а також антидискримінаційну
експертизу.
Міністерство внутрішніх справ України (МВС) активно залучене до
процесу виконання основних міжнародних зобов’язань України щодо утвердження
ґендерної рівності та є одним з основних суб’єктів реалізації ґендерної політики в
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Україні з питань боротьби із сексуальними домаганнями, попередження домашнього
насильства, жорстоким поводженням з дітьми, протидії торгівлі людьми, а також відповідає за прийняття та розгляд скарг на факти дискримінації за ознакою статі. МВС є
одним із перших відомств, де в апараті створено уповноважений підрозділ з дотримання ґендерної рівності, внесені зміни до функціональних обов’язків керівників усіх
рівнів органів системи МВС у частині дотримання принципу рівних прав та обов›язків
жінок і чоловіків.
Національним агентством України з питань державної служби
(НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі, зокрема:
– забезпечується підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
з урахуванням сучасних міжнародних документів та рекомендацій міжнародних моніторингових органів та включення їх до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з подальшою організацією відповідного навчання;
– здійснюється щоквартальний збір інформації щодо чисельності державних
службовців (наказ НАДС від 20.05.2020 р. № 80-20 «Про затвердження
форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців»
та Інструкції щодо її заповнення», що зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 01.06.2020 р. за № 484/34767), що передбачає збір та обробку
інформації щодо чисельності державних службовців за статтю та віковою
групою, за категоріями та підкатегоріями посад державної служби тощо;
– внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р.
№ 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби». Доповнено вимоги до компетентності для
посад державної служби категорій «Б» і «В», Так, до компетенцій категорії
«Б» визначена компетентність – здатність здійснювати ґендерний аналіз
у процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень, а для категорії
«В» - здатність узагальнювати інформацію, у тому числі з урахуванням
ґендерної статистики.
Міністерство фінансів включило ґендерне бюджетування до Стратегії
управління державними фінансами на 2017-2021 рр., а у січні 2019 р. ухвалило «Методичні
рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в
бюджетному процесі». Цей документ може бути застосований головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу для врахування
ґендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання
бюджетних програм.
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі сприяє розвитку жіночого підприємництва в Україні. Для цього в Офісі з просування експорту створено
Платформу #SheExports. Мета платформи – сприяти розширенню економічних
можливостей жінок в Україні та промотувати українських жінок в бізнесі, жінок-підприємців та жінок-експортерів.
Міністерство розвитку громад та територій у січні 2018 р. прийняло
Кодекс рівних можливостей і наразі проходить оцінку спроможності реалізації
державної ґендерної політики та недискримінації.
Міністерство закордонних справ приєдналося до міжнародного руху за
ґендерну рівність HeForShe і провело ґендерний аудит всередині структури.
Міністерство освіти і науки започаткувало проведення антидискримінаційної експертизи проєктів підручників.
Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб провело ґендерну оцінку центрального апарату.
Міністерство інформаційної політики виготовило та презентувало
відеоролики «В професії всі рівні». Держкомтелерадіо провів конкурс для ЗМІ
з тематики «Жінки, мир, безпека». Українським інститутом підвищення кваліфікації
працівників телебачення, радіомовлення і преси, який знаходиться в підпорядкуванні Держкомтелерадіо, впроваджено навчальний курс «Основи ґендерної політики
для представників ЗМІ та працівників органів державної влади». Державна служба
статистики України створила міжвідомчу робочу групу з питань гармонізації
національних показників ґендерної рівності до міжнародних стандартів на виконання
завдань та заходів, покладених у ключових документах з питань реалізації ґендерної
політики. Органи прокуратури відповідальні за прийняття та розгляд скарг на
факти дискримінації за ознакою статі відповідно до статті 22 Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Не дивлячись на здобутки, національний ґендерний механізм і надалі потребує
укріплення та системної роботи всіх ЦОВВ. Так, центральні органи виконавчої
влади в межах своєї компетенції мають такі функціональні повноваження (відповідно
до абзаців 2-13 статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»):
1) забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі;
2) здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та
протидії насильству за ознакою статі;
3) створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних
обов’язків;
4) провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності, запобігання
та протидії насильству за ознакою статі;
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5) співпрацюють з громадськими об’єднаннями щодо забезпечення рівності
прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за
ознакою статі;
6) подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії
насильству за ознакою статі;
7) здійснюють збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а
також про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;
8) беруть участь у підготовці фахівців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
9) сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;
10) дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у своїй діяльності;
11) здійснюють позитивні дії.
Серед положень Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», міститься норма (стаття 12 Закону), яка вказує на те, що формування та реалізація ґендерної політики в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування забезпечується роботою:
– уповноважених осіб (координаторів);
– радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
– консультативно-дорадчих органів;
– відповідальних структурних підрозділів.
Виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству
за ознакою статі покладається на одного із заступників міністра, заступника
керівника іншого органу виконавчої влади. У межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в напрямі:
• урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності;
• проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу,
що складаються на відповідній території чи в галузі;
• координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою
статі та моніторингу їх реалізації на місцевому рівні;
• співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими
організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, ситуації у сфері запобігання
та протидії насильству за ознакою статі, та спільного вироблення шляхів
усунення дискримінації за ознакою статі;
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• здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі;
• вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення;
• організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі;
• розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків, а також з питань вчинення насильства за
ознакою статі, вивчення причин, що його зумовлюють, та повідомлення про
них правоохоронним органам згідно із законодавством;
• навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з питань ґендерної проблематики, спрямованого на розвиток відповідних навичок під час реалізації функцій і завдань у
цій сфері, надання допомоги та захисту постраждалим особам;
• вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.
Разом з тим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
можуть утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати радників з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії
насильству за ознакою статі.
Постановою КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 930 «Деякі питання забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» було затверджено Типове положення
про відповідальний підрозділ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків та Типове положення про радника з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. А також визначено для органів виконавчої влади у межах
граничної чисельності працівників розглянути можливість утворення відповідальних
підрозділів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та
призначення радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах
своєї компетенції відповідно до абзаців 2-13 статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» теж наділені повноваженнями із
забезпечення дотримання рівності чоловіків і жінок. В обласних державних адміністраціях та об’єднаних територіальних громадах повинні бути призначені уповноважені
особи (координатори), прийняті відповідні політики та процедури задля реалізації політики рівних прав та можливостей та протидії дискримінації.
Отже, наявна правова рамка та існуючий механізм реалізації державної
ґендерної політики дають всі підстави для активного інтегрування ґендерного підходу
в роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Практичне впровадження зазначених зобов’язань надає комплексний ґендерний підхід.
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16.3. Комплексний ґендерний підхід: важливість,
механізми та можливості
Ґендерна рівність визначається законодавством України як рівний правовий
статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам
обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Як цього
досягти на практиці? Як уникнути того, щоб реформи та політики не залишались
ґендерно сліпими9, а враховували інтереси та потреби різних груп жінок та чоловіків?
У системі ООН комплексний ґендерний підхід був визначений Економічною
і соціальною радою ООН у 1997 р. «Урахування ґендерних аспектів – це процес
оцінювання будь-якої запланованої діяльності, у тому числі законодавства, політики
або програм, у будь-яких галузях і на всіх рівнях з точки зору наслідків для жінок і чоловіків. Така стратегія призначена для того щоб проблеми, що постають перед жінками
та чоловіками, та накопичений ними досвід стали невід’ємною частиною розроблення,
здійснення, контролю і оцінки програм в усіх сферах політичного, економічного і
суспільного життя, що принесе однакову користь жінкам та чоловікам, а також сприятиме подоланню нерівності між ними. Кінцева мета комплексного ґендерного підходу
полягає у забезпеченні ґендерної рівності».
Урахування ґендерного підходу робить процес розробки та впровадження
політик чи програм «видимим» з точки зору їх впливу на різні групи жінок та чоловіків
(діти, молодь, літні люди, студенти, пенсіонери, безробітні, люди з інвалідністю тощо).
Він забезпечує справедливість у прийнятті рішень, тобто всі групи жінок і чоловіків,
будуть почуті, а їх думка врахована. Також він забезпечує результативність та ефективність прийнятих рішень, адже особи, які приймають рішення краще розуміють потреби
різних груп жінок і чоловіків та розподіляють обмежені ресурси відповідно до потреб
та інтересів різних груп жінок і чоловіків.
Загалом ґендерний підхід ставить людину у центр процесу формування політики та забезпечує краще управління. У результаті його застосування відбувається
максимальне охоплення групи жінок та чоловіків та у суспільстві починає приділятись
увага ґендерній рівності.
Існують різні методи та інструменти реалізації комплексного ґендерного
підходу. У даному виданні ми розглянемо тільки основні, що визначені, зокрема, законодавством України як обов’язкові на даний момент.

9

Ґендерно сліпа політика побудована на інформації, яка виходить із потреб, інтересів та діяльності
представників тільки однієї статі передбачають, що всі особи іншої статі мають такі самі потреби, інтереси та можливості
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16.3.1. Ґендерно-правова експертиза законодавств
та проєктів нормативно-правових актів. Інтеграція
ґендерного підходу під час розроблення нормативноправових актів
Як було зазначено вище, ґендерний підхід ставить різні групи жінок та чоловіків, хлопців та дівчат у центр процесу формування законодавчої бази та політики, що
забезпечує рівний доступ та рівні права, обов’язки і можливості. Він дозволяє врахувати різні потреби різних груп жінок та чоловіків, хлопців та дівчат, а також виявити,
як нормативно-правові акти (далі – НПА) впливають на ці групи. Загалом, процес
розробки законодавства та його експертиза є ключовими пунктами для впровадження
ґендерного підходу.
Процес ґендерної оцінки/експертизи/аналізу в різних форматах впроваджується у багатьох країнах світу. Так, станом на листопад 2016 року в 123 країнах існував
151 парламентський орган, який займається питаннями ґендерної рівності. Серед
таких органів – парламентські комітети, жіночі парламентські фракції, спеціальні відділи,
які займаються питаннями ґендерної рівності, а також аналітичні служби. Створення та
існування таких органів відповідає міжнародним зобов’язанням держав. Так, відповідно
до Доповіді Спеціального Комітету Повного Складу 23-ої спеціальної сесії Генеральної
Асамблеї, країни на національному рівні повинні забезпечити недискримінаційне та
ґендерно-чутливе законодавство, шляхом перегляду, бажано до 2005 року, існуючих
норм з метою усунення дискримінаційних положень та прогалин у сфері захисту жінок
і дівчат від дискримінації за ознакою статі.
Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» (ст. 1) ґендерно-правова експертиза – це аналіз чинного законодавства, проєктів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо
їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Отже, ґендерно-правова експертиза (далі – ҐПЕ) є обов’язковим механізмом аналізу законодавства та проєктів нормативно-правових актів і проводиться
Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст) з 2006 року відповідно до Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», яким
передбачено удосконалення механізму проведення ґендерно-правової експертизи та
усунення дискримінаційних норм на етапі підготовки нормативно-правових актів та в
чинних нормативно-правових актах.
Метою проведення ґендерно-правової експертизи є:
• проведення комплексного дослідження законодавства та проєктів нормативно-правових актів у частині їх відповідності міжнародним договорам України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюціям
міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів з прав людини
стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;
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• запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення
яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
Важливо пам’ятати, що рівність де-юре не обов’язково означає рівність
де-факто. Тому ми говоримо, що ґендерна рівність вимірюється, перш за все, рівністю
можливостей.
Саме поняття рівності в даному контексті не означає однакового ставлення
до всіх груп чоловіків та жінок. Навпаки, ґендерна рівність говорить нам про те, як
важливо враховувати різницю, яка існує між людьми за такими основними ознаками,
як стать, вік, раса, індивідуальні вподобання, стан здоров’я, місце проживання, національність та інші. І коли ми проводимо ҐПЕ виходячи саме з вихідних, це дає нам
змогу виявити можливі дискримінаційні положення для певних груп та спрогнозувати
майбутній вплив на такі групи.
Ґендерно-правова експертиза законодавства проводиться Мін’юстом щодо
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших НПА.
ҐПЕ законодавства проводиться щороку до 31 грудня згідно із планом, що затверджується уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків Мін’юсту. План проведення ҐПЕ законодавства на відповідний рік складається на підставі пропозицій щодо проведення ґендерно-правової
експертизи, які надійшли від державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності та громадян.
Ґендерно-правова експертиза нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативно-правові акти
яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації
структурними підрозділами апарату та територіальних органів Мін’юсту, відповідальними за проведення державної реєстрації нормативно-правових актів.
Для здійснення державної реєстрації таких нормативно-правових актів міністерства та інші органи виконавчої влади подають Мін’юсту висновок про проведення
ґендерно-правової експертизи за визначеною формою.
Ґендерно-правова експертиза проєктів нормативно-правових
актів проводиться Мін’юстом під час проведення правової експертизи.
Відповідно до останніх внесених змін до Постанови КМУ від 28 листопада 2018
р. № 997 «Питання проведення ґендерно-правової експертизи» розробник в обов’язковому порядку дотримується принципу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків під час розроблення проєктів нормативно-правових актів та вимог
Інструкції щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів, затвердженої Мінсоцполітики.
Інструкція щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів (далі – Інструкція), розроблена наказом
Мінсоцполітики від 07.02.2020 року № 86 встановлює загальні вимоги до застосування
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ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів з метою виконання норм Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» та її положення мають застосовуватись при розробленні документів, спрямованих на регулювання суспільних відносин, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування.
В Інструкції запроваджуються поняття, відсутні раніше в законодавстві України:
ґендер, стать, ґендерний аналіз, ґендерний підхід, практичні ґендерні потреби, стратегічні ґендерні потреби, оцінка ґендерного впливу, ґендерно чутливий підхід.
Інструкція закріплює ґендерний аналіз як основний інструмент інтеграції
ґендерних підходів та дає роз’яснення, що ґендерний підхід – це не лише про жінок і
чоловіків, але й про різні їхні групи – вікові, соціальні, етнічні та за місцем проживання.
Інструкція дає пояснення для кожного з етапів розроблення нормативно-правових
актів. Так, після першого етапу: визначення проблеми, настає час етапу №2 – визначення мети нормативно-правового акту. Тут важливо щоб досягнення мети сприяло
рівноцінному розподілу ресурсів та послуг для дівчат і хлопців, жінок і чоловіків різних
груп, зменшувало ґендерні розриви та дисбаланси. На етапі 3 потрібно провести
аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми та визначити оптимальний варіант.
На цій стадії важливо розглянути позитивні та негативні впливи застосування кожного
варіанта на визначені групи жінок та чоловіків. Далі, під час визначення шляхів і способів
розв’язання проблеми (етап 4) розробник має максимально врахувати потреби та інтереси цільових груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків, а також передбачити покращення
для тих цільових груп, які є найбільш вразливими. Вкрай важливо, щоб на етапі 5 – обговорення проєкту нормативно-правового акту – були дійсно залучені представниці та
представники громадських об’єднань, іноземних неурядових організацій, міжнародних
організацій, які працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків та репрезентують різні групи дівчат і хлопців, жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія проєкту.
Часто складним етапом підготовки документів є моніторинг та оцінка, оскільки
пишуться за залишковим принципом, і потім важко зробити вимірювання та взагалі
оцінити ефективність запропонованих дій. Тому дуже важливо, що приділено окрему
увагу етапу 6 – моніторингу та оцінюванню дії нормативно-правового акту.
В основі ґендерно-правової експертизи та інтеграції ґендерного підходу при
підготовці НПА лежить ґендерний аналіз. Саме ґендерний аналіз – є серцем комплексного ґендерного підходу. Що це за аналіз та чому він настільки важливий?
Ґендерний аналіз – вивчення відмінностей між жінками та чоловіками в
умовах, потребах, рівнях участі, доступі до ресурсів та управління ними, повноваженнях у прийнятті рішень тощо, зумовлених усталеними в суспільстві ґендерними
ролями (нормами, очікуваними моделями поведінки, діяльністю, характерними рисами,
що вважаються притаманними для чоловіків/жінок).
Фактично завдяки цьому виду аналізу ми зможемо побачити розбіжності,
які, можливо, існують для різних груп жінок та чоловіків, вивчити причини такого
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становища та розкрити наслідки для обох статей. Все це дає можливість прийняти
більш справедливе, ефективне та цільове рішення.
Ґендерний аналіз повинен бути інтегрований у всі оцінки галузі чи ситуаційні
аналізи, щоб гарантувати, що заплановані втручання не посилюватимуть ґендерну
несправедливість та нерівність, і, де це можливо, підвищить рівність і справедливість в
ґендерних відносинах.
Важливість ґендерного аналізу полягає в тому, що він:
• надає інформацію про різні ролі жінок та чоловіків на різних рівнях у політиці,
програмах та проєктах; про їх доступ до ресурсів та управління ними, а також
про їхні ґендерні потреби, пріоритети та обов›язки;
• дає змогу особам, які приймають рішення визначити ґендерну нерівність
у певній ситуації, сфері або секторі, оскільки він не лише описує поточний
стан ситуацій з розподілом за статтю, а й вивчає причини та наслідки таких
ґендерних невідповідностей;
• допомагає визначити, як характер надання послуг може впливати на жінок
та чоловіків, а також на те, наскільки організації та установи, що надають такі
послуги є ґендерно-орієнтованими. Наприклад, на робочому місці ґендерний
підхід можемо розглядати з точки зору практики найму, ґендерного розподілу
праці та доступу жінок до прийняття рішень;
• проведення його гарантує, що розроблена та впроваджена політика сприятиме рівним результатам для жінок та чоловіків, соціально та економічно.
Також ґендерний аналіз лежить в основі ґендерно-орієнтованого підходу в
бюджетному процесі.

16.3.2. Ґендерно-орієнтований підхід в бюджетному
процесі
В Україні підґрунтям здійснення заходів щодо упровадження ґендерного
підходу в бюджетному процесі виступають Бюджетний кодекс України, Закон України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки та План заходів
з її реалізації. Так, у Розпорядженні КМУ чітко вказано, що «Програмно-цільовий метод
має забезпечувати оптимальне використання обмежених ресурсів бюджету для досягнення максимальної ефективності і якості надання послуг державою… Інтеграція
ґендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп,
у тому числі за ґендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників
бюджетних коштів та прозорість бюджету, забезпечена ефективна оцінка показників
результативності з метою своєчасного прийняття управлінських рішень, спрямованих
на коригування діяльності бюджетної установи для досягнення цілей».
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Наказом Міністерства фінансів від 02.01.2019 №1 було затверджено Методичні
рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі (далі – Методичні рекомендації). А також у
2019 році запроваджено норму щодо відображення головними розпорядниками при
формуванні результативних показників бюджетних програм ступеня забезпечення
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, користі для суспільства з точки зору забезпечення ґендерної рівності (зміни до наказу Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 «Про
результативні показники бюджетної програми»).
Відповідно до Методичних рекомендацій, ґендерно-орієнтований підхід у
бюджетному процесі – це врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного
процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності).
Також надається роз’яснення чим є та що вміщує ґендерно чутлива бюджетна
програма. Ґендерно чутлива бюджетна програма – бюджетна програма, яка враховує
ґендерний аспект і містить кількісні та якісні характеристики щодо цілеспрямованості на забезпечення ґендерної рівності: зменшення ґендерних розривів, усунення
ґендерної дискримінації, послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій
у відповідній сфері/галузі з точки зору забезпечення ґендерних потреб та задоволення ґендерних інтересів. Головний розпорядник має прагнути врахувати ґендерний
аспект при визначенні обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються у межах
бюджетної програми.
Власне застосування комплексного ґендерного підходу в бюджетній політиці та
бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях це і є ґендерно-орієнтоване
бюджетування.
Ґендерно-орієнтоване бюджетування (далі – ҐОБ) – визнаний у всьому світі
ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.
Існують різні підходи до впровадження ҐОБ. Але завжди в центрі уваги – реальні
потреби та інтереси жінок і чоловіків, які, в свою чергу, мають бути рівною мірою враховані у процесі формування, моніторингу та оцінки державного та місцевих бюджетів.
Важливо відзначити, що ґендерний бюджет – це не окремий специфічний
бюджет і це не бюджет, який виділяється окремо на жінок або чоловіків. Отже, це
означає планування чи переструктурування доходів та витрат, щоб потреби населення, як жінок, так і чоловіків, були відповідно представлені в його статтях.
ҐОБ добре знана практика у світі. Вона була розроблена ще у 1980-ті роки. У
1984 р. – перша спроба створення ґендерного бюджету (Австралія), а у 1990–2000 рр. –
подібні розробки у США, Канаді, Великобританії, Філіппінах, Танзанії, Південній Африці,
Литві, Польщі, Швеції, Грузії, Киргизстані та інших країнах. Наразі біля 90 країн використовують ґендерне бюджетування. Для України цей підхід теж не новина. Перші
ґендерно орієнтовані бюджетні ініціативи впроваджувались у нашій країні ще у 2003 р.
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У світі існують різні підходи до реалізації ґендерно-орієнтованого бюджетування, що передбачають використання різних методик та інструментів. Узагальнюючи
можна сказати, що робота з ҐОБ в Україні наразі складається з таких основних
компонентів:
• Аналіз назви бюджетної програми, її мети та завдань. Визначення наскільки
враховані ґендерні аспекти у формулюваннях та яким чином бюджетна
програма спрямована на забезпечення ґендерної рівності.
• Дослідження публічних послуг, що надаються у межах бюджетної програми, їх
цільові групи та потреби цих груп, а також потреби надавачів послуг.
• Дослідження підходів до визначення обсягу та розподілу коштів за напрямами
використання бюджетних коштів (обсягу коштів на надання певної послуги)
під час планування та виконання бюджетної програми.
• Аналіз результативних показників бюджетної програми. Наскільки вони є якісними та достатніми з точки зору висвітлення досягнення мети та виконання
завдань у частині забезпечення ґендерної рівності.
• Формулювання висновків за результатами аналізу. Зокрема, щодо відповідності бюджетної програми взятим Україною зобов’язанням щодо ґендерної
рівності, виявлених ґендерних розривів, ґендерної дискримінації, негативних
тенденцій при забезпеченні потреб та інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп
та багато інших аспектів.
• Формулювання рекомендацій та пропозицій.
• Прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу бюджетних програм
• Моніторинг ґендерно чутливих бюджетних програм задля відстеження
на систематичній основі стану виконання ґендерно чутливих бюджетних
програм та отримання актуальної інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень.
Підсумовуючи, слід зазначити, що всі компоненти роботи з ҐОБ рівною мірою
важливі та тісно взаємопов’язані. Для осіб, які приймають рішення важливо пам’ятати
про переваги застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі,
адже він:
• забезпечує більшу адресність та більш раціональний розподіл коштів
• сприяє підвищенню якості послуг для населення, оскільки вибудовуються чіткі
орієнтири на конкретного споживача
• залучає до участі ширше коло зацікавлених осіб, а отже закріплює демократичні процеси. У даному контексті ҐОБ є невід’ємною складовою поняття
«належне врядування».
• сприяє залученню жінок до участі в політиці та утвердженню рівних прав та
можливостей
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• посилює підзвітність та прозорість. Завдяки відстеженню процесу використання коштів бюджету, ґендерно-орієнтоване бюджетування посилює як
підзвітність, так і прозорість бюджетного процесу. Крім того, ҐОБ сприяє
вдосконаленню збору даних із розбивкою за статтю, а також доступу до
інформації про програми та бюджет в цілому.

16.3.3. Оцінка ґендерного впливу
Центральним питанням оцінки ґендерного впливу є: чи нормативно-правовий акт, політика чи програма зменшують, підтримують або збільшують ґендерну
нерівність?
Європейська комісія визначає оцінку ґендерного впливу так: «Оцінка ґендерного впливу – це процес порівняння та оцінки відповідно до ґендерних критеріїв,
поточної ситуації та тенденцій з очікуваним розвитком подій в результаті впровадження запропонованої політики».
Оцінка передбачає двосторонній підхід: аналіз поточної ґендерно-обумовленої ситуації/позиції стосовно політики та прогнозований вплив на жінок і чоловіки, як
тільки політика буде реалізована.
Кінцевою метою оцінки гендерного впливу є вдосконалення розробки та планування політики з метою попередження її негативного впливу на ґендерну рівність, а
також задля зміцнення ґендерної рівності через законодавство та політики, які краще
розроблені та мають трансформаційні ефекти.
Інструкцією щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів подається наступне визначення оцінки ґендерного впливу.
Оцінка ґендерного впливу – процес визначення прямого чи опосередкованого впливу (позитивного, негативного чи нейтрального), коротко- та довгострокових
наслідків реалізації державної політики на становище різних груп хлопців і дівчат, жінок
і чоловіків, який дає змогу своєчасно усунути диспропорції та ґендерну нерівність.
14 квітня 2020 року наказом Мінсоцполітики №257 затверджено Методичні
рекомендації для застосування фахівцями центральних органів виконавчої влади під час оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ.
Метою оцінювання ґендерного впливу є визначення прямого або опосередкованого позитивного чи негативного впливу короткострокових (до 1 року) та довгострокових (від 1 року) наслідків реалізації на становище різних груп жінок і чоловіків
задля своєчасного усунення виявлених диспропорцій та ґендерної нерівності. Це
дасть змогу розробляти заходи, спрямовані на:
• зменшення або ж усунення негативного впливу галузевої реформи;
• посилення очікуваного позитивного впливу галузевої реформи;
• розширення переліку цільових груп жінок і чоловіків, які відчуватимуть позитивний вплив від реалізації галузевої реформи.

340

Методичні рекомендації застосовуються як до галузевих реформ, які вже проведено, так і до тих, які наразі впроваджуються.
Наприклад, якщо здійснюється розроблення нормативно-правових актів,
спрямованих на правове регулювання впровадження галузевої реформи, одночасно
рекомендується застосовувати й Інструкцію щодо інтеграції ґендерних підходів під
час розроблення нормативно-правових актів, затверджену наказом Мінсоцполітики
від 07 лютого 2020 року № 86 (зареєстрована у Мін’юсті 27 лютого 2020 року за
№ 211/34494).
Оцінювання ґендерного впливу пропонується проводити в 5 етапів:
І етап. Огляд галузевої реформи. Аналіз щодо її спрямованості на людину,
відображення у її напрямах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
у тому числі відповідності Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», міжнародним договорам України тощо.
ІІ етап. Аналіз становища осіб та/або груп, які зазнають/зазнаватимуть
впливу галузевої реформи. Важливо відмітити, що оцінюванню передує якісний збір та
ґрунтовний аналіз даних про становище жінок і чоловіків та/або груп, які зазнаватимуть
впливу реформи.
ІІІ етап. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних груп
жінок і чоловіків. На цьому етапі оцінюється реформа/політика з точки зору відмінностей та зміни у положенні різних груп жінок та чоловіків та ризики для них при реалізації політики.
IV етап. Узагальнення результатів оцінювання. Окрім іншого, важливо
звернути увагу на перегляд показників (індикаторів) досягнення цілей галузевої
реформи щодо їх цілеспрямованості на забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків та комунікаційні кампанії щодо підтримки галузевої реформи цільовими
групами жінок і чоловіків.
І на останньому, п’ятому етапі відбувається прийняття рішень за
результатами оцінювання.
Отже, коли ми проводимо ґендерний аналіз, виявляємо розриви та відмінності
у положенні різних груп жінок та чоловіків, знаходимо, завдяки ґендерному підходу в
бюджетуванні, недооцінені ресурси, бачимо, через оцінку, вплив тої чи іншої політики/
програми/проєкту на різні групи жінок та чоловіків, ми відкриваємо нові перспективи та
нові шляхи для їх подальшого ефективного та результативного управління.
На жаль, у даній публікації ми не можемо описати всі існуючи методи, інструменти та сфери ґендерного інтегрування, утім, на нашу думку, варто зупинитись ще на
двох важливих тематиках у просуванні та реалізації державної ґендерної політики для
осіб, які приймають рішення, це: ґендерний підхід в управлінні людськими ресурсами та
у комунікації.
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16.4. Ґендерний підхід в управлінні людськими ресурсами
Стратегії управління персоналом мають будуватися на принципах рівності,
партнерства, паритетності, відкритості, гармонійності, прозорості і мати чітко виражений системний характер. Важливим у цьому контексті є загалом рівень корпоративної культури установи. Саме вона встановлює ціннісні орієнтири та впливає,
зокрема, на визначення ґендерних ролей10 у колективі.
У даному підрозділі ми розглянемо тільки певні сторони у багатокомпонентній
системі управління персоналом, а саме: трудові відносини, протидія дискримінації та
сексизму, а також поєднання сімейного та трудового життя.
Отже, держава забезпечує контроль за дотриманням законодавства щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації
у трудових відносинах та передбачає рівні права та можливості громадян у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Україна
ратифікувала відповідні Конвенції МОП (див. розділ 16.1. Міжнародні зобов’язання та
національне законодавство у сфері ґендерної рівності). Конституція України (ст. 24 та
43) встановлює, що не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками статі,
а рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками
можливостей у праці та винагороді за неї, створенням державою умов для повного
здійснення громадянами права на працю та гарантуванням нею рівних можливостей у
виборі професії та роду трудової діяльності.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» роботодавець зобов’язаний:
• створювати умови, які дозволяли б жінкам і чоловікам працювати на рівній
основі;
• забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із
сімейними обов’язками;
• здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та
однакових умовах праці;
• вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов роботи,
а також щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань,
інших проявів насильства за ознакою статі.
Для унормування та оптимізації трудових відносин укладено Генеральну
угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціальноекономічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки
(далі – Генеральна угода). Зокрема, Генеральна угода містить рекомендації сторонам
проведення підприємствами, установами, організаціями ґендерного аудиту та, за його
10 Ґендерні ролі – соціальні та поведінкові норми, які, в межах конкретної культури, вважаються соціально прийнятними для осіб конкретної статі.
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результатами, складення планів ґендерної рівності. Також передбачалось до кінця
2019 року підготувати узгоджені пропозиції стосовно законопроєкту щодо впровадження підприємствами, установами та організаціями ґендерного аудиту та планів
ґендерної рівності з урахуванням досвіду ЄС і відповідного інструментарію щодо його
забезпечення.
Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у
заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо
жінок передбачає широкий спектр заходів із забезпечення принципу рівності на
ринку праці – від проведення інформаційних кампаній, тренінгів для працедавців та
працівників Державної служби зайнятості та Державної служби з питань праці щодо
заборони сексизму, прямої та непрямої дискримінації жінок до розроблення інструкцій,
інструментарію для інспекторів праці, ґендерно-чутливих програм зайнятості із залучення жінок до продуктивної праці, проведення ґендерного аудиту підприємств, що
працюють у державному та приватному секторах тощо.
Разом з тим, досить часто роботодавці (в тому числі і співробітники/ці служб
управління персоналом) дозволяють собі дискримінаційні дії, які проявляються у застосування до одних працівників умов, які не застосовують до інших.
Основними сферами, в яких фіксують дискримінацію за ознакою статі у соціально-трудових відносинах, є:
• нерівний доступ до професійного навчання;
• нерівний доступ до оплачуваної праці та різних професій (занять);
• необґрунтована чи безпідставна нерівність в оплаті праці за роботу рівної
цінності;
• неоднакові умови праці та організації робочого часу та інші.
Наведемо декілька прикладів. Так, за даними Державної служби статистики у
другому кварталі 2020 року середня зарплата жінок в Україні на 19,9% поступалася
зарплаті чоловіків. Найбільший розрив зафіксовано у галузі поштової та кур’єрської
служби (39%), фінансовій та страховій діяльності (31%), промисловості (26,8%). У сфері
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 5,9%.
Загалом жінки пенсійного віку отримують пенсію у середньому на 32% меншу за пенсію
чоловіків, а жінок, особливо тих, у яких є маленькі діти, частіше дискримінують на ринку
праці, наприклад, відмовляють у працевлаштуванні чи кар’єрному просуванні.
Також вважливо зазначити в цьому контексті таке поняття як «скляна стеля»,
що описує невидимий та формально ніяк не визначений бар’єр, який обмежує просування жінки службовими сходинками. Часто синонімом використовують поняття
«вертикальна ґендерна сегрегація праці». Щодо чоловіків використовується таке
поняття як «скляний підвал» - явище існування небезпечних і ризикованих професій,
якими зайняті переважно чоловіки, за які вони зазвичай отримують більший заробіток.
Дискримінація за ознакою статі у трудових відносинах проявляється в таких
явищах, як:
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• сегрегація сфери зайнятості, розподіл на «жіночі» і «чоловічі» професії та
види робіт;
• фактичне недопущення жінок чи чоловіків, на підставах їхньої статі до отримання професійної підготовки чи навчання за тією чи іншою професією;
• розрив у заробітній платі жінок та чоловіків, зокрема, у межах однієї галузі чи
професії;
• неформальна зайнятість, при якій вагітні і матері з дітьми до трьох років не
можуть отримувати законодавчо гарантовані соціальні виплати і пільги, пов’язані із їхньою репродуктивною роботою;
• різне ставлення до працівників та працівниць, сприйняття та ставлення до
жінок як до другорядних працівників;
• дискримінація, пов’язана з вагітністю та зобов’язаннями з догляду за дитиною,
або хворим членом сім’ї;
• відмови на запити працівників щодо суміщення робочого графіку з сімейними
обов’язками та інші.
Дискримінація на підприємствах та в організаціях може проявлятись у різних
формах: від зазначення в оголошеннях (рекламі) про вакансії віку та статі кандидата
(хоч це заборонено законом) та вимог роботодавця до працівника мати або не мати
певний подружній статус, сімейне становище, сімейні обов’язки, дітей до явищ переслідування і тиску.
Основою для заходів у сфері протидії дискримінації та сексизму на робочому
місці є Методичні рекомендації щодо включення до колективних договорів та угод положень, що забезпечують рівні права та можливості
жінок і чоловіків у трудових відносинах (прийнято Наказом Міністерства соціальної політики № 56 від 29.01.2020 р.). Документ передбачає забезпечення єдиного
методологічного підходу до включення до колективних договорів та угод положень
щодо створення умов праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову
діяльність на рівній основі, забезпечували б їх фактичну рівність на робочому місці,
усували дискримінацію за ознакою статі. У Методичних рекомендаціях описано
типові приклади прояву дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома
ознаками (стать, вік, сімейний стан, наявність інвалідності тощо). Разом з тим чітко
визначається поняття «сексизм».
Відповідно до резолюції Комітету Міністрів ради Європи СМ/Rес (2019)
сексизм – це будь-який акт, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, дія
чи поведінка, які базуються на думці про те, що людина або група осіб є гіршими від
інших через свою стать. Сексизм на робочому місці проявляється через спрямовані на
працівника або групу працівників принизливі сексистські коментарі, сексуальну об’єктивізацію, сексистські жарти, надто відверті зауваження, мовчання, ігнорування, знецінюючі коментарі про одяг, зовнішній вигляд, сексистські рухи, відсутність поваги.
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Окремої уваги у сфері побудови системи управління людськими ресурсами
потребує чітке визначення неприпустимості такого явища як сексуальні домагання на
робочому місці, а також створення механізму протидії.
Конвенцією Міжнародної організації праці (далі – МОП) про викорінення
насильства та домагань на робочому місці № 190 від 21.06.2019 визначено термін
«насильство та домагання у світі праці» як неприйнятну поведінку, дії чи загрози як
одноразового, так і багаторазового характеру, які призводять або можуть призвести
до фізичної, психологічної, сексуальної або економічної шкоди. Під це поняття підпадають також прояви ґендерного насильства та, зокрема, сексуальні домагання.
Насильство та домагання щодо будь-яких працівників, незалежно від форм
їхньої зайнятості та посад, включаючи осіб, які навчаються, проходять стажування,
працівників, яких попереджено про подальше вивільнення, а також шукачів роботи,
кандидатів на зайняття посад та волонтерів, як у державному, так і приватному
секторах є неприпустимими.
У директивах ЄС, які імплементуються в Україні, визначено, що сексуальними
домаганнями є будь-які форми небажаної вербальної, невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру, метою або результатом якої є приниження гідності
особи, зокрема, створення навколо неї залякуючого, ворожого, образливого або
принизливого середовища. Такі дії караються законом. В Україні можливості для звернення у випадках сексизму та дискримінації врегульовано в таких документах: Стаття
22 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
визначає, що особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за
ознакою статі чи вона стала об›єктом сексуальних домагань або постраждала від
насильства за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду
в порядку, визначеному законом. Крім загальних норм законодавства, які гарантують
захист від дискримінації за ознакою статі та можуть застосовуватися у випадку сексуальних домагань, також існують спеціальні норми, що забезпечують захист від таких
домагань.
Якщо особа, повідомляє про сексуальні домагання до неї, необхідно встановити,
які саме дії вчинялись та чи вбачаються в діях ознаки злочину, передбаченого ст 154
Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий зв’язок». Якщо дії
полягали у непристойних висловлюваннях та жартах сексуального характеру, небажаних
запрошеннях чи коментарях, небажаних доторканнях чи поплескуваннях, принизливих
та образливих для особи, то є підстави для застосування норм Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» щодо сексуальних домагань
і відшкодування завданої шкоди. Якщо дії полягали у примусі до актів сексуального характеру, необхідно проаналізувати дії на наявність ознак злочину, відповідно до статті 154
Кримінального кодексу України. У цьому випадку найефективнішим механізмом є звернення до суду з вимогою про компенсацію матеріальної чи моральної шкоди завданої
сексуальними домаганнями (наприклад, у випадку незаконного звільнення).
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Надважливо у побудові комунікації в колективі, щоб тематики дискримінації,
сексизму, сексуальних домагань не замовчувались чи сприймались як «норма», а
відкрито обговорювались, і всі працівники та працівниці знали про їх неприпустимість
у колективі та були ознайомлені із механізмами захисту від цих явищ.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» доречним буде до стратегії управління персоналом
інтегрувати ґендерно чутливі ініціативи, такі як:
• визначення уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі (на рівні одного із заступників міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади);
• призначення радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
• утворення консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за
ознакою статі;
• комплектування персоналу і просування працівників по роботі з дотриманням
принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої існує дисбаланс;
• усунення нерівності в оплаті праці жінок і чоловіків на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі
професійної підготовки (перепідготовки) кадрів;
• дотримання принципу ґендерного паритету в представництві, щоб забезпечити фактичну рівність жінок та чоловіків та присутність жінок на рівнях
прийняття рішень;
• застосування принципу рівної винагороди за працю рівної цінності11, ухвалення відповідних систем оцінки роботи;
• проведення щорічного ґендерного аудиту установи;
• забезпечення умов праці відповідно до потреб жінок і чоловіків (вбиральні,
душові, дитячі кімнати тощо);
• передбачення гнучких графіків робочого часу та можливість дистанційної
роботи, що впливає на поєднання професійної діяльності із сімейними
обов’язками;
• проведення роботи у сфері протидії сексизму, різним формам переслідування, в тому числі сексуальним домаганням, цькуванню чи іншим формам
агресивної поведінки на робочому місці;
• щорічне звітування з питань протидії дискримінації за ознакою статі на
загальних зборах трудового колективу та інші.

11 Рівна оплата за рівноцінну працю передбачає, що: жінки та чоловіки однакової кваліфікації, які виконують таку саму або схожу роботу в еквівалентних умовах, отримують однакову плату; жінки та чоловіки, які виконують роботу, що є різною за змістом, але за об’єктивними критеріями (кваліфікацією,
обсягом зусиль, відповідальністю, умовами праці) є рівноцінною, отримують однакову плату.
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Дуже важливим для формування культури ґендерної рівності є протидія та чітке
визнання недопустимості всіх перерахованих вище форм та проявів дискримінації у
сфері праці і зайнятості та подолання цих явищ, зокрема, через створення ефективної
та відкритої для працівників та працівниць системи управління людськими ресурсами.
Що в свою чергу є одним із пріоритетних завдань особи, яка приймає та ухвалює
рішення.

16.5. Ґендерні аспекти інформаційно-комунікативної
діяльності
Одним із основних завдань у контексті формування культури ґендерної
рівності та недискримінації є побудова ефективної комунікативної стратегії з питань
ґендерної рівності, яка забезпечить покращення розуміння суті та завдань державної
ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та
правової держави.
77% населення України (81% жінок і 73% чоловіків) вважають рівність жінок і
чоловіків важливою. Поступово збільшується висвітлення питань ґендерної рівності у
засобах масової інформації. У Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки окреме місце присвячено питанням ґендерної рівності
задля підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські
цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення ґендерної рівності та подолання дискримінації в усіх
її формах та проявах.
Усі комунікаційні матеріали та інструменти, як призначені для зовнішньої і
внутрішньої комунікації, повинні складатися з урахуванням принципу рівноправності
при зображенні жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків. Тим самим сприяючи зміні установок і форм поведінки, характерних для ситуацій ґендерної нерівності, а також
виключеності і маргіналізації жінок.
Крім того, необхідно забезпечувати проведення рівноправних консультацій з
жінками, дівчатами, хлопцями і чоловіками у ході первинного аналізу ситуації, а також
на етапах розробки, апробації, проведення, моніторингу та оцінки комунікаційних
заходів.
Важливо використовувати ґендерний підхід у письмовій та усній комунікації в аудіовізуальних матеріалах, таких як: відеозаписи, фотографії та інфографіка.
Рекомендується уникати стереотипного зображення чоловіків і жінок з точки зору
норм і очікуваних форм поведінки, поділу праці, а також доступу до ресурсів і контролю
над ними. Крім відбору і використання фотоматеріалів, що зображують жінок у нетрадиційних ролях і професіях, що спростовують стереотипи при загальній рівній чисельності чоловіків і жінок, слід забезпечити, щоб зображення жінок у всіх випадках передавали їх рівний статус.
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Варто використовувати ґендерно чутливу мову, зокрема фемінітиви, у зверненнях та виступах, привітаннях з нагоди державних свят та річниць. Наприклад, при
відзначенні 8 березня слід показувати внесок жінок у розвиток галузі, говорити про
проблеми, які стоять перед ними та шляхи їх вирішення. Кожного року ООН визначає
тему Міжнародного жіночого дня. На сайті ООН можна знайти цю інформацію та
використовувати її у промовах, тематичних зустрічах тощо.
Слід враховувати жінок та чоловіків коли звертаєтесь до широкої аудиторії.
Уживайте слова, які позначають людину за професією, посадою чи видом занять у
жіночому роді, якщо йдеться про жінок, у тому числі у множині.
Також можна доєднатись до тематичних кампаній, наприклад, кампанії 16 днів
проти ґендерного насильства, зробити такі активності частиною корпоративної культури. Популяризувати рівний розподіл сімейних обов’язків та відповідальності між
жінками і чоловіками щодо виховання дитини. Наприклад, використати досвід чудової
інформаційної кампанії Фонду народонаселення в Україні «Щастя в чотири руки».
Хорошим підґрунтям для роботи у сфері комунікації є нещодавно прийнята
Концепція комунікації у сфері ґендерної рівності, що схвалена у вересні
2020 року розпорядженням КМУ. Вона спрямована на створення майбутнього, у
якому кожна жінка та чоловік, що проживають в Україні, користуються рівними правами
та можливостями, які необхідні для повноцінної участі в усіх сферах суспільного
життя, без дискримінації, насильства та експлуатації.
У Концепції зазначено, що забезпечення реалізації комунікації у сфері
ґендерної рівності має здійснюватися шляхом:
• інформування цільових аудиторій та широкого загалу про ключові концепції
ґендерної рівності та механізм захисту прав жінок, представлення міжнародного досвіду переваг для різних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців від впровадження ґендерної рівності;
• підвищення рівня розуміння українського та міжнародного законодавства, програм та політик, що сприяють ґендерній рівності та передбачають
навчання з огляду на національний механізм;
• проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів, розроблення роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб, інших суб’єктів реалізації Концепції щодо здійснення комунікацій із засобами масової інформації з
питань ґендерної рівності; комунікаційної підтримки ґендерного інтегрування
в реформи;
• активізації висвітлення тематики ґендерної рівності пресою, телерадіомовленням,
Інтернет-виданнями, соціальними мережами, інформаційними агентствами;
• обговорення тематики на публічних тематичних заходах;
• висвітлення питань ґендерної рівності в Інтернеті, зокрема на офіційних
вебсайтах органів державної влади;
• проведення аудиту досліджень, визначення потреби у додаткових дослідженнях, проведення та широкого висвітлення результатів досліджень у
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засобах масової інформації; врахування результатів досліджень у процесі
реалізації Концепції, зокрема висновків про ефективність заходів, визначення
тематик, не охоплених раніше дослідженнями; використання досліджень для
моніторингу та оцінки досягнення поставлених завдань тематичних кампаній
та мети Концепції;
аналізу досвіду проведення кампаній та акцій громадськими об’єднаннями
та міжнародними організаціями, впровадження результатів аналізу, зокрема
кращих практик, під час реалізації Концепції;
спростування/трансформація ґендерних стереотипів щодо професії, соціальних ролей, типів поведінки тощо із залученням відомих жінок і чоловіків;
опрацювання результатів розгляду звернень і повідомлень з питань торгівлі
людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дискримінації
за ознакою статі, які надійшли на телефонні «гарячі лінії», до експертних рад з
питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі для здійснення
моніторингу таких випадків та проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи з громадськістю, особами, що належать до груп ризику, та постраждалими особами;
сприяння збільшенню участі жінок у політичній діяльності та процесах
прийняття рішень, у тому числі через інформування про позитивне ставлення
суспільства до цього;
сприяння збільшенню участі жінок і чоловіків у сферах праці, де вони менш
представлені, зокрема шляхом інформаційної підтримки самодостатності
вибору кожної людини;
врахування ґендерних питань в освіті;
засудження проявів сексизму, дискримінації за ознакою статі, насильства за
ознакою статі, що також часто проявляється через сексуальне насильство та
сексуальні домагання, та формування нульової толерантності до цих явищ;
спрямування кампаній як на кривдників, так і на постраждалих осіб; широкого
висвітлення таких випадків в засобах масової інформації без засудження та
звинувачення постраждалих осіб і моніторингу розвитку ситуацій;
сприяння підвищенню рівня громадської обізнаності та освіченості населення
про загрози використання ґендерної тематики як інструменту гібридної
агресії, а також переваги від рівноправної участі жінок та чоловіків у процесах,
спрямованих на досягнення та збереження миру;
популяризації порядку денного «Жінки, мир, безпека»;
підвищення рівня обізнаності суспільства щодо індивідуально-психологічних та фізіологічних особливостей жіночої і чоловічої статі, а також сприяння рівному доступу обох статей до медичних послуг у закладах охорони
здоров’я;
поширення інформації про ґендерні проблеми чоловіків та шляхи їх розв’язання;
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• інформування про чоловіків, які підтримують ґендерну рівність;
• проведення наукових, соціальних та інших досліджень, спрямованих на виявлення причин суттєвої різниці у тривалості життя жінок і чоловіків, вжиття на
основі цього стратегічних заходів з метою збільшення у майбутньому середньої тривалості життя чоловіків;
• проведення моніторингу контенту в засобах масової інформації для виявлення
сексистських та дискримінаційних практик щодо обох статей; реагування на
такі випадки; поширення інформації про позитивні приклади усунення дискримінаційного та сексистського контенту;
• збільшення представництва жінок в засобах масової інформації як учасників
сюжетів та експертів.
В Україні наразі існує багато прикладів ефективних ґендерно чутливих інформаційних кампаній ініційованих міжнародними організаціями та інститутами громадянського суспільства. Також є хороші приклади комунікаційних кампаній ініційованих
органами виконавчої влади. Наприклад, кампанія «В професії всі рівні» (Міністерство
інформаційної політики України, 2018), метою якої є протидіяти стереотипам про
поділ професій на «жіночі» та «чоловічі». Загалом інформаційна кампанія містить п’ять
роликів під гаслами: «У професії всі рівні», «Твоя професія – твій вибір». Ролики демонструють, що жінки і чоловіки однаково добре можуть виконувати роботу у всіх сферах
економіки, життя, від виховання дітей до служби в армії, та наголошують на кількох
важливих речах – рівність в оплаті праці для жінок та чоловіків, не існує розподілу на
жіночі та чоловічі професії – існує лише вибір людини, в якій сфері їй реалізовуватися,
жінки та чоловіки однаково здатні добре піклуватися про дітей та вести домашнє
господарство, виконувати складну і важливу роботу в різних галузях господарства.
Великою є роль лідерства у цій сфері. Важливо офіційно взяти на себе зобов’язання дотримання рівності. Це можна зробити через інформаційні повідомлення у ЗМІ
та соціальних мережах, через офіційний сайт, говорити про це на загальних зборах,
включати в офіційні звіти тощо.
Необхідним також є підвищення обізнаності з ґендерних питань серед усіх
державних службовців як жінок, так і чоловіків, формування розуміння переваг такої
політики для суспільства, особливо суспільства, яке перебуває у стані збройного
військового конфлікту.
На завершення, декілька слів про те, якими мають бути ґендерно компетентні
державні службовці. Ґендерно компетентні особи володіють знаннями про існуючі
ситуації ґендерної нерівності, фактори й умови, що їх викликають; вміють помічати й
адекватно оцінювати ситуації ґендерної нерівності в різних сферах життєдіяльності;
мають здатність не проявляти у своїй поведінці ґендерно дискримінаційних практик;
володіють знаннями щодо законодавства та рамок державної ґендерної політики та
вміють застосувувати наявні знання при розробці політик/програм/проєктів/ініціатив.
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Щоб досягти змін та подолати ґендерні розриви12, які існують у нашій державі,
ми маємо не просто визнати, що дискримінація існує, а послідовно впроваджувати
політику її подолання. Зокрема через виконання міжнародних зобов’язань та стандартів, неухильне виконання національного законодавства, проведення його аналізу
та ґендерно-правової експертизи, врахування ґендерного підходу під час формування,
реалізації, моніторингу та оцінки будь-якої політики. Використовувати сучасні методи
та інструменти та формувати культуру ґендерної рівності та недискримінації. Адже
все це наближає нас до тих переваг ґендерної рівності, які ми очікуємо в суспільстві:
збільшення тривалості життя, пришвидшення економічного росту, можливість балансу
професійного та особистого життя чоловіків і жінок, зменшення насильства, підвищення рівня щастя (одним із показників, за якими визначають світовий рейтинг щастя, є
свобода людини обирати, що їй робити зі своїм життям) та вирішення інших важливих
проблем для підвищення якості життя в Україні.

12 Ґендерний розрив – розрив у будь-якій сфері між жінками та чоловіками з точки зору їх участі, доступу,
прав, оплати праці тощо.
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ДОДАТКИ
Розділ 1.
Додаток 1.
Сутнісні відмінності посад міністра та державного секретаря13

13 Центр політико-правових реформ та Громадської коаліції «Реанімаційний пакет реформ»: вебсайт.
URL: http://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Derzhavnyj-sekretar.pdf

в січні – вересні
поточного року
протягом
10 днів з дня
призначення
(переведення)

на наступний рік – для працюючих
державних службовців

на поточний рік – для працюючих
державних службовців:

– новопризначених (переведених) на посаду
державної служби

1.1.2.

• які вийшли на роботу після відсутності на службі у
випадках, передбачених абзацами третім – п’ятим
пункту 14 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
• після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25
Закону України «Про відпустки»;
• після проходження строкової військової служби,
військової служби за призовом осіб офіцерського
складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або після проходження
військової служби за контрактом, зокрема шляхом
укладення нового контракту на проходження
військової служби, під час дії особливого періоду;

в грудні місяці
року, що передує
звітному року

Строки визначення

1.1.1.

Строк
виконання

1.1.

Акценти

Формування завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової
діяльності (далі – завдання і КРІ) державних службовців

Зміст дії (заходу)

Додаток 1.
Алгоритм проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

І.

№
з/п

Розділ 3.
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в січні – вересні
• завдання і КРІ державного службовця, який
займає посаду державної служби категорії «А»: поточного року
• визначаються з урахуванням встановлених
завдань для відповідного державного органу стратегічними документами державного рівня, положенням
про державний орган та інших завдань, виконання
яких покладено на такого державного службовця;
• можуть переглядатися відповідно до пунктів 10,
11, 18 і 19 Порядку, але не частіше одного разу
на квартал, у разі внесення змін до стратегічних
документів державного рівня, типових завдань і КРІ
для керівників центральних органів виконавчої влади,
положення про відповідний державний орган;
• завдання і КРІ для керівників центральних
органів виконавчої влади визначаються на
основі типових завдань і ключових показників, які
затверджуються Кабінетом Міністрів України за
поданням НАДС;

Завдання і КРІ державному службовцю,
який займає посаду державної служби
категорії «А», на відповідний рік
визначаються за формою згідно
з додатком 1 до Порядку проведення
оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців такими особами:
– Керівник Офісу Президента України –
для Керівника Апарату Офісу Президента
України та керівників апаратів допоміжних
органів, утворених Президентом України;
– Головою Верховної Ради України – для
Керівника Апарату Верховної Ради України;
– відповідним міністром – для керівника
центрального органу виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
такого міністра;

в січні – вересні
поточного року

Строк
виконання

1.2.1.

визначаються в установленому порядку

• після проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді відповідно до статті 77 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»;
• після завершення строку відсторонення від виконання
посадових обов’язків (повноважень) у порядку, визначеному законом протягом 10 днів з дня виходу на роботу

Акценти

Особа, яка визначає завдання і КРІ та здійснює підготовку пропозицій щодо оцінювання результатів службової
діяльності державного службовця

– які перебувають у службових відрядженнях

Зміст дії (заходу)

1.2.

№
з/п
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№
з/п
Акценти
• завдання і КРІ для заступника керівника
центрального органу виконавчої влади у разі
відсутності керівника такого органу або у разі
покладання його обов’язків на цього заступника визначаються відповідним міністром з урахуванням положень пункту 8 Порядку, а саме: оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою
державної служби або виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, проводиться за тією посадою державної служби, яку
він займає (див. пункт IV цього Алгоритму)

Зміст дії (заходу)

– Міністром Кабінету Міністрів України –
для Державного секретаря Кабінету
Міністрів України, керівників центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;
– Державним секретарем Кабінету
Міністрів України – для своїх заступників;
– керівником центрального органу виконавчої влади – для своїх заступників;
– уповноваженою особою суб’єкта призначення – для керівників Секретаріату
Конституційного Суду України, апарату
Верховного Суду, вищих спеціалізованих
судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників,
Голови ДСА та його заступників; Директора
Державного бюро розслідувань; керівників державної служби в інших державних
органах, юрисдикція яких поширюється на
всю територію України, та їх заступників
Завдання і КРІ для державних
службовців, які займають посади
державних секретарів міністерств, є
однаковими та затверджуються Кабінетом
Міністрів України за поданням НАДС за
формою згідно з додатком 2 до Порядку
проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців

Строк
виконання
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1.2.2.

№
з/п
Акценти
завдання і КРІ державних службовців, які
займають посади державної служби категорій
«Б» і «В»:
• визначаються за формою згідно з додатком 7 з
урахуванням стратегічних документів державного
та/або регіонального рівня, річного плану роботи
державного органу, завдань, функцій та обов’язків,
визначених у положенні про державний орган,
положенні про відповідний структурний підрозділ,
посадовій інструкції;
• у разі внесення змін до документів, зазначених
вище, завдання і КРІ можуть переглядатися
відповідно до пунктів 10, 11, 33 і 34 Порядку, але не
частіше одного разу на квартал

Зміст дії (заходу)

Завдання і КРІ після їх обговорення з
державними службовцями, які займають
посади державної служби категорій «Б» і
«В», визначаються такими особами:
– державним службовцям, які обіймають посади керівників територіальних
органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, – суб’єктом
призначення;
– державним службовцям, які обіймають
посади керівників апаратів місцевих
держадміністрацій, керівника апарату
Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим, – суб’єктом
призначення;
– державним службовцям, які обіймають
посади керівників структурних підрозділів
місцевих держадміністрацій із статусом
юридичної особи публічного права, –
головою відповідної місцевої держадміністрації або його заступником (відповідно до підпорядкування);
– державним службовцям, які обіймають
посади заступників керівників територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади;
заступників керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом
юридичної особи публічного права, – керівником державної служби;
в січні – вересні
поточного року

Строк
виконання
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завдання та КРІ державного службовця, який
займає посаду державної служби категорії «А»,
надсилаються (передаються) державному
органу, в якому працює цей державний службовець,
для ознайомлення з ними та зберігання в
особовій справі

Ознайомлення державних службовців з визначеними завданнями і КРІ

Служба управління персоналом
державного органу надає копію
затверджених завдань і КРІ (ознайомлює)
державному службовцю, який займає
посаду державної служби категорії «А»

Акценти

2.1.

– державним службовцям, які обіймають посади
керівників апаратів місцевих судів, апеляційних
судів, – головою відповідного суду;
– державним службовцям, які обіймають
посади керівників самостійних структурних
підрозділів державних органів; державним
службовцям, які займають посади державної
служби категорії «В», визначені структурою
державних органів у разі недоцільності утворення структурних підрозділів, – керівником
державного органу або його заступником, або керівником державної служби
(відповідно до підпорядкування);
– державним службовцям, які займають інші
посади державної служби категорій «Б»
і «В», – безпосереднім керівником за
погодженням з керівником самостійного структурного підрозділу (у разі
наявності)

Зміст дії (заходу)

ІІ.

№
з/п

протягом 5
робочих днів
після їх
визначення

Строк
виконання
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– проводить коригування, уточнення або
скасування завдань, ключових показників
за результатами І кварталу
за результатами ІІ кварталу
за результатами ІІІ кварталу

3.1.2.

до 1 квітня
до 1 липня
до 1 жовтня
(можуть
встановлюватися
інші проміжкові
терміни
інформування)
до 1 квітня
до 1 липня
до 1 жовтня

керівник має сформувати систему моніторингу (збір,
аналіз і використання інформації про стан досягнення
ключових показників), відслідковування прогресу у
виконанні завдань (наскільки державний службовець
просувається у досягненні ключових показників)

зумовлено зовнішніми обставинами, факторами
(внесення змін до стратегічних документів
державного чи регіонального рівня, положення,
посадової інструкції тощо), які унеможливлюють
незалежно від зусиль і можливості державного
службовця досягнення запланованого

14 Детальна інформація щодо запровадження системи моніторингу у Методичних рекомендаціях та роз’ясненні НАДС від 31 липня 2019 року № 71-р/з
щодо впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В»
у міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади. URL: https://nads.gov.ua/npas/shchodo-vprovadzhennya-sistemi-monitoringu-ocinyuvannyarezultativ-sluzhbovoyi-diyalnosti-derzhavnih-sluzhbovciv-yaki-zajmayut-posadi-kategoriyi-b-i-v-u-ministerstvi-inshomu-centralnomu-organi-vikonavchoyi-vladi

– щоквартально проводить бесіду з
державним службовцем (або в іншій формі)
з метою з’ясування стану виконання завдань
та досягнення показників, причин відставання або незадовільного стану досягнення
ключових показників

Безпосередній керівник здійснює моніторинг виконання завдань, КРІ державним службовцем, який займає
посаду державної служби категорії «Б» і «В»

3.1.

3.1.1.

Моніторинг виконання завдань і КРІ14

протягом
5 робочих днів
після їх
визначення

Строк
виконання

ІІІ.

копії таких завдань і КРІ зберігаються у
державного службовця та безпосереднього
керівника

Акценти

Безпосередній керівник державного
службовця, який займає посаду державної
служби категорій «Б» і «В» (у визначених
випадках керівник державної служби), оригінал
завдань і КРІ передає службі управління
персоналом державного органу для їх
подальшого зберігання в особовій справі

Зміст дії (заходу)

2.2.

№
з/п

357

Акценти

Строк
виконання

відповідно до частини шостої статті 35 Закону України
«Про державну службу» суб’єкт призначення може
звільнити державного службовця до закінчення
строку випробовування у разі встановлення
невідповідності державного службовця займаній
посаді. Таке право може бути реалізоване при
наявності підстав для встановлення такої
невідповідності, що вимагає проведення
проміжного оцінювання виконання завдань та
досягнення КРІ. Результати такого оцінювання
можуть братися до уваги при визначенні
відповідності чи невідповідності державного
службовця займаній посаді
• при встановленні відповідності чи невідповідності державного службовця займаній посаді
за результатами випробування рекомендується
дотримуватися такого підходу в оцінюванні:
– державний службовець має виконати не менше
80 % завдань;
– завдання вважається виконаним, якщо державний
службовець досяг в достатній мірі виконання
ключових показників, але не менше 80 %;

Безпосередньому керівнику державного
службовця рекомендується забезпечити
систематичний моніторинг стану
виконання завдань і досягнення КРІ

У разі встановлення під час оцінювання
невідповідності державного службовця
займаній посаді суб'єкт призначення
відповідно до частини шостої статті 35 Закону
України «Про державну службу» повідомляє
державного службовця про звільнення у
письмовій формі

3.2.2.

не пізніше як за
7 календарних
днів до дати
закінчення
випробування

визначається
відповідним
наказом (розпорядженням) та у
період не пізніше,
ніж
за 14 календарних
днів до дати
закінчення
6-місячного
строку
випробування

Безпосередній керівник здійснює моніторинг виконання завдань, КРІ Генеральним директором директорату,
директором генерального департаменту та Генеральним директором Урядового офісу координації
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України на період
випробовування

Зміст дії (заходу)

3.2.1.

3.2.

№
з/п

358

до 1 жовтня
звітного року

Щодо державними службовцями, які
займають посади державної служби
категорії «А», призначення на посаду
та звільнення з посади яких здійснюється
Кабінетом Міністрів України, НАДС розробляє
та вносить в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України
про визначення результатів виконання завдань.
Такий проєкт розпорядження на засіданні
Кабінету Міністрів України представляє Міністр
Кабінету Міністрів України

обов’язково визначаються:
– список державних службовців, оцінювання яких
проводиться;
– строки проведення оцінювання;
– доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання;
– оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою
державної

Підготовка наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань державними службовцями

4.1.1.

Строк
виконання

4.1.

• при оцінюванні рекомендовано з’ясовувати
зовнішні незалежні від державного службовця
обставини, які вплинули на невиконання
завдань та/чи недосягнення ключових показників;
• критерієм відповідності державного службовця
займаній посаді доцільно вважати виконання
ним 80 % і більше завдань, встановлених йому на
період випробування

Акценти

Організація оцінювання державних службовців

Зміст дії (заходу)

ІV.

№
з/п

359

№
з/п
Акценти
служби або виконання обов’язків тимчасово
відсутнього державного службовця, проводиться за
тією посадою державної служби, яку він займає;
оцінювання не проводиться, якщо державний
службовець на дату прийняття наказу
(розпорядження):
– працює на займаній посаді у звітному році з визначеними йому завданнями менше трьох місяців;
– перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, без збереження заробітної плати
відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті
25 Закону України «Про відпустки»;
– відсутній на службі у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийняттям на військову службу за контрактом,
зокрема шляхом укладення нового контракту на
проходження військової служби, під час дії особливого періоду;
– відсутній на службі у зв’язку з проходженням спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді
відповідно до статті 77 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів»;
– відсторонений від виконання посадових обов’язків
(повноважень) у порядку, визначеному законом;
оцінювання за посадою державної служби, яку
займав державний службовець, припиняється, у
разі його звільнення або переведення на іншу посаду
державної служби до затвердження висновку

Зміст дії (заходу)

Щодо державних службовців, які
займають посади державної служби
категорії «Б» і «В», служба управління
персоналом готує проєкт наказу
(розпорядження) про визначення
результатів виконання завдань
державних службовців, попередньо
узгодивши із керівником державної служби
та іншими зацікавленими сторонами:
– кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику письмового звіту (див. підпункти 4.3.2-4.3.3
Алгоритму);
– кінцевий строк подання державним службовцем безпосередньому керівнику
висновку, заповненого в частині опису
досягнутих результатів у розрізі кожного
визначеного завдання та строку його
фактичного виконання;
– строк початку та завершення проведення
співбесід в державному органі;
– кінцевий строк подання безпосереднім
керівником до служби управління персоналом висновку з підписом керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення державного службовця;
– кінцевий строк підготовки службою управління персоналом проєкту наказу (розпорядження) про затвердження результатів
оцінювання

Строк
виконання

360

Служба управління персоналом проводить обов’язково висвітлюють такі питання:
навчання щодо процедури оцінювання на всіх – строки проведення,
його етапах
– подання заяви про проведення оціночної співбесіди раніше визначеного у наказі (розпорядженні)
строку в разі запланованої відпустки, відрядження,
навчання тощо;
– підготовка пояснень, письмового звіту та заповнення висновку;
– ознайомлення з результатами оцінювання;
– проведення повторного оцінювання;
– оскарження результатів оцінювання;
– порядок заповнення індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

Складання звіту про службову діяльність щодо виконання відповідних завдань і КРІ (далі – звіт)

Державні службовці, які займають
посади державної служби категорії
«А», складають звіт у довільній формі,
що подається особі, яка буде проводити
оціночну співбесіду відповідно до пункту
23 Порядку

4.2.1.

4.3.

4.3.1.

Акценти

Проведення навчання щодо процедури оцінювання

Зміст дії (заходу)

4.2.

№
з/п

не пізніше 2
тижнів з дня
прийняття
наказу
(розпорядження) про
визначення
результатів
виконання
завдань

до визначеної
в наказі
(розпорядженні)
дати початку
оцінювання

Строк
виконання

361

визначено
в наказі
(розпорядженні)

визначається
відповідним
наказом (розпорядженням)

рішення про подання письмового звіту приймається
працівником (наказом/розпорядженням може бути
визначено подання письмового звіту як обов’язкова
умова оцінювання)
безпосередній керівник попередньо готує
перелік запитань для уточнення інформації
щодо фактичного виконання завдань та ключових
показників і підстав, що зумовили невиконання

Державний службовець, який має невиконані
завдання та ключові показники, подає
письмовий звіт, в якому обґрунтовує
причини невиконання завдань, причини
порушення строків виконання завдань

Безпосередній керівник перед оціночною
співбесідою аналізує результати
моніторингу виконання завдань та
КРІ, а також форму щодо результатів
виконання завдань за відповідний рік згідно з
додатком 8 до Порядку та письмовий звіту (у
разі його подання)

4.3.3.

4.3.4.

визначено
в наказі
(розпорядженні)

Строк
виконання

• формулювання чіткі, коротко та по суті виконання кожного з КРІ окремо;
• якщо завдання та КРІ переглядалися, у висновок
вноситься остання редакція визначених за
результатами перегляду завдань;
• у разі тимчасової відсутності державного службовця такі відомості зазначаються безпосереднім керівником

Акценти

Перед проведенням оціночної співбесіди
державний службовець, який займає
посаду державної служби категорії
«Б» або «В», заповнює форму щодо
результатів виконання завдань за
відповідний рік згідно з додатком 8 до
Порядку у частині відомостей щодо себе
та займаної посади, опису досягнутих
результатів у розрізі кожного визначеного
завдання та строку його фактичного
виконання.
Оціночна співбесіда проводиться на основі
усних пояснень державного службовця, який
займає посаду державної служби категорії «Б»
або «В», про виконання завдань і ключових
показників та його письмового звіту, що
подається у довільній формі (у разі його
подання державним службовцем)

Зміст дії (заходу)

4.3.2.

№
з/п

362

З державним службовцем, який займає
посаду державної служби категорії
«А», за результатами розгляду поданого
звіту проводиться оціночна співбесіда,
визначаються результати виконання
завдань і здійснюється підготовка
пропозицій за формою згідно з додатком
3 такими особами:
– Керівник Офісу Президента України
– стосовно Керівника Апарату Офісу
Президента України та керівників
апаратів допоміжних органів, утворених Президентом України;
– Головою Верховної Ради України –
стосовно Керівника Апарату Верховної
Ради України;
– відповідним міністром – стосовно
державних секретарів міністерств,
керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через такого
міністра;

5.1.1.

у разі відсутності керівника центрального
органу виконавчої влади або у разі покладання
обов’язків керівника такого органу на його
заступника проведення оціночної співбесіди
та підготовку пропозицій за формою згідно з
додатком 3 здійснює з урахуванням положень
пункту 8 цього Порядку (оцінювання державного
службовця проводиться за тією посадою державної
служби, яку він займає):
– міністр – стосовно першого заступника або
заступника керівника центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через відповідного міністра;
– Міністр Кабінету Міністрів України –
стосовно першого заступника або заступника
керівника центрального органу виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів
України.

Особа, яка проводить оціночну співбесіду, визначає результати виконання завдань і готує пропозиції

Строк
виконання

5.1.

Акценти

Проведення оціночної співбесіди з метою обговорення виконання поставлених завдань і КРІ, дотримання
загальних правил етичної поведінки та вимог у сфері запобігання корупції, визначення результатів виконання
завдань і підготовка пропозицій

Зміст дії (заходу)

V.

№
з/п

363

№
з/п
Акценти
У разі тимчасової відсутності державного
службовця, який займає посаду державної служби
категорії «А», або його повторної неявки для
проходження оціночної співбесіди в установлені
строки визначення результатів виконання
завдань може проводиться без оціночної
співбесіди шляхом подання уповноваженими
особами, визначеними пунктом 23 цього
Порядку, пропозицій за формою згідно з
додатком 3

Зміст дії (заходу)

– Міністром Кабінету Міністрів України
– стосовно Державного секретаря
Кабінету Міністрів України, керівників
центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом
Міністрів України;
– Державним секретарем Кабінету
Міністрів України – стосовно своїх
заступників;
– керівником центрального органу
виконавчої влади – стосовно своїх
заступників;
– уповноваженою особою суб’єкта
призначення – стосовно керівників
Секретаріату Конституційного Суду
України, апарату Верховного Суду,
вищих спеціалізованих судів та їх
заступників, керівників секретаріатів
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
їх заступників, Голови ДСА та його
заступників; Директора Державного
бюро розслідувань; керівників державної
служби в інших державних органах,
юрисдикція яких поширюється на всю
територію України, та їх заступників

Строк
виконання

364

5.1.2.

№
з/п

З державними службовцями, які
займають посади державної служби
категорії «Б» і «В», оціночна співбесіда
проводиться безпосереднім керівником
та керівником самостійного структурного
підрозділу (у разі наявності) на основі
пояснень державного службовця про
виконання завдань і КРІ або його письмового
звіту

Зміст дії (заходу)

Строк
виконання

• у разі тимчасової відсутності державного служ- визначено
бовця або його повторної неявки для проходв наказі
ження оціночної співбесіди у визначені безпосе(розпорядженні)
реднім керівником строки визначення результатів виконання завдань проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного
структурного підрозділу (у разі наявності) без
оціночної співбесіди в установлений строк;
• у разі тимчасової відсутності у зв’язку з відрядженням або відпусткою такого державного службовця за його заявою до безпосереднього керівника
оціночна співбесіда та визначення результатів
виконання завдань проводяться раніше;
• визначення результатів виконання завдань
державним службовцем, на якого покладено виконання обов’язків за посадою державної служби
категорії «А», «Б» або «В», здійснює керівник
вищого рівня по відношенню до посади
державної служби, яку він займає

Акценти

365

У відповідних пропозиціях щодо результатів
оцінювання уповноважена особа зазначає
негативну, позитивну або відмінну оцінку
результатів службової діяльності
державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії
«А» (крім випадків, коли жодне із завдань не
підлягає оцінюванню), з її обґрунтуванням
на основі розрахунку середнього бала за
виконання кожного визначеного завдання
(з урахуванням досягнення ключових
показників) за критеріями визначення балів
згідно з додатком 4

Державний службовець, який займає
посаду державної служби категорії
«А», ознайомлюється з відповідними
пропозиціями, підготовленими щодо нього
та у разі наявності зауважень може їх
викласти з відповідним обґрунтуванням

Після проведення оціночної співбесіди
безпосереднім керівником заповнюється
форма щодо результатів виконання завдань
державним службовцем, який займає
посаду державної служби категорії «Б»
або «В», за відповідний рік згідно з додатком
8 до Порядку у частині виставлення балів від
0 до 4 окремо за кожне завдання, визначення
оцінки та їх обґрунтування, а також
визначення потреб у професійному навчанні.

5.2.2.

5.2.3.

• оціночна співбесіда проводиться на основі
усних пояснень державного службовця про виконання завдань і КРІ та його письмового звіту, що
подається у довільній формі (у разі його подання
державним службовцем)
• якщо безпосередній керівник не згоден із досягнутим результатом, зазначеним державним
службовцем у висновку, про таку незгоду та її
обґрунтування зазначається в графі «Обґрунтування», а також наводяться інші пояснення, що
дозволять обґрунтувати виставлені ним бали

підготовлені пропозиції (за формою згідно з
додатком 3) надсилаються (передаються)
державному органу, в якому працює державний
службовець, з метою ознайомлення з ними
державного службовця службою управління
персоналом

Визначення результатів виконання завдань і підготовки пропозицій

Акценти

5.2.1.

Зміст дії (заходу)

5.2.

№
з/п

не пізніше 6
тижнів з дня
прийняття наказу
(розпорядження)
про визначення
результатів
виконання
завдань

у встановлені
наказом (розпорядженням)
строк

не пізніше 6
тижнів з дня
прийняття наказу
(розпорядження)
про визначення
результатів
виконання
завдань

Строк
виконання

366

У ході оціночної співбесіди безпосередній
керівник узгоджує з державним службовцем
потреби у його професійному навчанні,
обговорюються завдання і КРІ на
наступний рік

Безпосередній керівник передає службі
управління персоналом оформлену в
установленому порядку форму щодо
результатів виконання завдань державним
службовцем за відповідний рік згідно з
додатком 8 до Порядку для зберігання
в особовій справі такого державного
службовця

5.2.5.

Безпосередній керівник спільно з керівником
самостійного структурного підрозділу (у разі
наявності) виставляє державному службовцю
негативну, позитивну або відмінну оцінку
(крім випадків, коли жодне із завдань не
підлягає оцінюванню) з її обґрунтуванням
на основі розрахунку середнього бала за
виконання кожного визначеного завдання (з
урахуванням досягнення ключових показників)
за критеріями визначення балів згідно з
додатком 4

Зміст дії (заходу)

5.2.4.

№
з/п

– при відмінному виконанні визначених завдань рекомендовано приділити увагу розвитку компетенцій, що необхідні для зайняття посади
державної служби вищого рівня та/або для виконання нових завдань;
– якщо наявні завдання, виконані з порушенням
строків та/або з допомогою інших працівників,
приділити увагу компетенціям, що допоможуть
підвищити ефективність виконання покладених
завдань

Акценти

у встановлені
наказом (розпорядженням)
строки

у встановлені
наказом (розпорядженням)
строки

Строк
виконання
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у встановлені
законодавством
строки (стаття 44
Закону України
«Про державну
службу»)

Для встановлення обґрунтованості
виставлення державному службовцю
негативної оцінки суб’єкт призначення
вивчає матеріали оцінювання і в разі
необхідності заслуховує пояснення
відповідного державного службовця та/або
його безпосереднього керівника

5.2.7.

у разі необґрунтованості негативної оцінки,
виставленої державному службовцю, суб’єкт
призначення зазначає своє обґрунтування у
формі згідно з додатком 8 та не затверджує
висновок з такою оцінкою. У такому разі
процедура оцінювання результатів службової
діяльності відповідного державного службовця
припиняється

у встановлені
наказом (розпорядженням)
строки

Служба управління персоналом узагальнює якщо за підсумками визначення результатів
результати виконання завдань державними
виконання завдань державному службовцю
виставлена негативна оцінка, служба управління
службовцями
персоналом інформує про це суб’єкта
призначення та передає йому матеріали
оцінювання такого державного службовця:
– завдання і КРІ;
– звіт щодо виконання поставлених завдань і КРІ (у
разі подання);
– заповнену форму щодо результатів виконання
завдань державним службовцем, який займає
посаду державної служби категорії «Б» або «В», за
відповідний рік згідно з додатком 8;
– зауваження державного службовця щодо оцінювання
результатів його службової діяльності (у разі подання)

5.2.6.

Строк
виконання
протягом 5
робочих днів
після виходу на
роботу

Акценти

У разі визначення результатів виконання
державний службовець зобов’язаний ознайомитися
завдань без оціночної співбесіди
з результатами виконання завдань
безпосередній керівник передає службі
управління персоналом зазначену форму без
відмітки про ознайомлення державного
службовця

Зміст дії (заходу)

5.2.6.

№
з/п

368

у встановлені
законодавством
строки (стаття 44
Закону України
«Про державну
службу»)

Строк
виконання

якщо суб’єктом призначення державного
протягом 5
службовця, який займає посаду державної служби
робочих днів
категорії «А», є Кабінет Міністрів України,
зазначені документи в порядку, передбаченому
пунктом 28 Порядку, надсилаються до НАДС, яке
узагальнює надіслані пропозиції, розробляє проєкт
розпорядження про затвердження висновку щодо
оцінювання результатів службової діяльності, і вносить
його (із зазначеними пропозиціями, а також копіями
завдань і КРІ та звітів щодо виконання затверджених
завдань і КРІ за звітний період в електронній формі) в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України. Такий проєкт розпорядження на засіданні
Кабінету Міністрів України представляє Міністр
Кабінету Міністрів України

Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця

5.3.

Служба управління персоналом державного
органу, в якому працює державний
службовець, який займає посаду
державної служби категорії «А»,
надсилає пропозиції, а також завірені в
установленому порядку копії завдань і
КРІ та звіту щодо виконання поставлених
завдань і КРІ відповідному суб’єкту
призначення

у разі коли жодне із завдань державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «Б»
або «В», не підлягає оцінюванню, а також у випадку
необґрунтованості негативної оцінки висновок
не затверджується.
Відповідні відомості зазначаються в особовій
картці такого державного службовця

Висновок щодо оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців,
які займають посади державної служби
категорій «Б» і «В», в якому виставляється
негативна, позитивна або відмінна
оцінка, за формою згідно з додатком 5
до Порядку затверджується наказом
(розпорядженням) суб’єкта призначення

5.2.8.

5.3.1.

Акценти

Зміст дії (заходу)

№
з/п

369

У разі коли жодне із завдань державного
службовця, який займає посаду державної служби
категорії «А», не підлягає оцінюванню, висновок не
затверджується. Відповідні відомості зазначаються
в особовій картці такого державного службовця

копія наказу (розпорядження) про затвердження
висновку щодо оцінювання результатів службової
діяльності державного службовця, який займає посаду
державної служби категорії «А», зберігається в
особовій справі державного службовця

За результатами розгляду звіту,
відповідних пропозицій з урахуванням
зауважень державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії «А» (у
разі наявності), та проведення суб’єктом
призначення додаткової оціночної
співбесіди з таким державним службовцем
(у разі потреби) суб’єкт призначення
затверджує висновок, в якому виставляється
негативна, позитивна або відмінна оцінка за
формою згідно з додатком 5

Суб’єкт призначення надсилає копію
наказу (розпорядження) про затвердження
такого висновку державному органу, в якому
працює такий державний службовець

Служба управління персоналом готує
проєкт наказу (розпорядження) про
затвердження результатів оцінювання
зі списком державних службовців, які
займають посади державної служби
категорії «Б» і «В»

Служба управління персоналом державного
органу, в якому працює державний
службовець, ознайомлює відповідного
державного службовця із затвердженим
висновком у порядку, визначеному Законом

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

служба управління персоналом у визначеному
законодавством порядку долучає до особової
справи відповідного державного службовця копію
затвердженого висновку щодо результатів оцінювання

Акценти

Зміст дії (заходу)

№
з/п

у встановлені
наказом (розпорядженням)
строки

у встановлені
законодавством
строки (стаття 44
Закону України
«Про державну
службу»)

протягом
1 робочого дня
після затвердження
висновку щодо
оцінювання
результатів
службової
діяльності

у встановлені
законодавством
строки (стаття 44
Закону України
«Про державну
службу»)

Строк
виконання

370

у грудні
поточного року
(у строки,
визначені у наказі
(розпорядженні)
про проведення
оцінювання)

розмір премії за результатами щорічного оцінювання
службової діяльності встановлюється в однакових
відсотках до посадового окладу для державних
службовців відповідного державного органу, які
отримали відмінну оцінку за результатами оцінювання
в поточному році

На підставі затверджених висновків
служба управління персоналом готує проєкт
наказу (розпорядження) про преміювання
державних службовців, які займають
посади державної служби категорії
«А», «Б» і «В» та які отримали відмінні
оцінки за результатами оцінювання (із
зазначенням розміру преміювання)

5.3.7.

Строк
виконання
протягом
трьох робочих
днів після
затвердження
висновку щодо
оцінювання
результатів
службової
діяльності

Акценти

У разі тимчасової відсутності державного
службовця, який займає посаду державної
служби категорії «Б» і «В», службі управління
персоналом рекомендується надіслати
відповідний висновок на поштову адресу,
зазначену в особовій картці державного
службовця

Зміст дії (заходу)

5.3.6.

№
з/п

371

у разі неотримання в установлений строк
обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з
відповіддю керівника державної служби державний
службовець може звернутися із відповідною
скаргою до суду

У скарзі державним службовцем
зазначаються зауваження до балів за
виконання того чи іншого завдання та
наводяться факти, які спростовують
критерії, що відповідають згаданому балу

Керівник державної служби зобов’язаний
надати державному службовцю
обґрунтовану письмову відповідь
(рішення)

6.1.2.

6.1.3.

не пізніше 20
календарних днів
з дня отримання
скарги

у місячний
строк з дня,
коли державний
службовець
дізнався або
повинен був
дізнатися про
порушення
наданих йому
Законом прав
або виникнення
перешкод у
реалізації таких
прав

Строк
виконання

15 Детальна інформація щодо оскарження результатів оцінювання у роз’ясненні НАДС від 17 жовтня 2018 року № 61-р/з щодо оскарження висновку щорічного
оцінювання, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців. URL: https://nads.gov.ua/npas/shchodooskarzhennya-visnovku-shchorichnogo-ocinyuvannya-shcho-mistit-negativnu-ocinku-za-rezultatami-ocinyuvannya-sluzhbovoyi-diyalnosti-derzhavnih-sluzhbovciv

у скарзі державний службовець може вимагати від
керівника державної служби утворення комісії
для перевірки викладених у скарзі фактів

У разі отримання державним службовцем
негативної оцінки відповідний висновок
може бути оскаржений таким державним
службовцем

6.1.1.
оскарження висновку щодо результатів оцінювання
службової діяльності державного службовця, який
займає посаду державної служби категорій
«Б» або «В», здійснюється відповідно до статті 11
Закону України «Про державну службу», а саме подає
керівнику державної служби скаргу із зазначенням
фактів порушення його прав або перешкод у їх
реалізації

Подання скарги

6.1.

Акценти

Оскарження результатів оцінювання15

Зміст дії (заходу)

VІ.

№
з/п

372

не пізніше 1 місяця
після прийняття
рішення про
скасування
висновку в частині
оцінювання
державного
службовця, який
займає посаду
державної служби
категорії «Б» або
«В»

не пізніше
2 місяців після
прийняття
рішення про
скасування
висновку в частині
оцінювання
державного
службовця, який
займає посаду
державної служби
категорії «А»

зазначені етапи оцінювання проводяться:
• щодо державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії «А», – відповідно до пунктів 22-30 Порядку;
• щодо державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії «Б» або
«В», – відповідно до пунктів 37-41 Порядку

У разі прийняття рішення про скасування
висновку в частині оцінювання результатів
службової діяльності конкретного державного
службовця щодо цього державного
службовця повторно проводяться такі
етапи оцінювання:
– визначення результатів виконання завдань;
– затвердження висновку (крім випадків, коли
жодне із визначених завдань не підлягає
оцінюванню)

6.1.5.

Строк
виконання
у визначений у
рішенні керівника
державної служби
(суду) строк

Акценти

Висновок скасовується суб’єктом
зазначений висновок не підлягає скасуванню, якщо
призначення або судом у частині оцінювання допущені процедурні порушення, які не впливають
результатів службової діяльності конкретного на результати оцінювання
державного службовця

Зміст дії (заходу)

6.1.4.

№
з/п

373

індивідуальну програму підвищення рівня
професійної компетентності погоджує
безпосередній керівник такого державного
службовця та затверджує керівник самостійного
структурного підрозділу, в якому він працює (у разі
наявності)

індивідуальна програма є документом, що
враховується в процесі проходження державної
служби та впливає на її результати

На підставі висновку щодо оцінювання
результатів службової діяльності
державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії
«А», такий державний службовець разом із
службою управління персоналом складає
індивідуальну програму підвищення рівня
професійної компетентності за формою
згідно з додатком 6 до Порядку

На підставі висновку щодо оцінювання
результатів службової діяльності державного
службовця, який займає посаду
державної служби категорії «Б» або
«В», та з урахуванням визначених завдань і
ключових показників на наступний звітний
рік такий державний службовець разом із
службою управління персоналом складає
індивідуальну програму підвищення рівня
професійної компетентності за формою
згідно з додатком 9 до Порядку

Служба управління персоналом долучає
оригінал індивідуальної програми до
особової справи відповідного державного
службовця або зберігає окремо, надавши
державному службовцю та безпосередньому
керівнику відповідні копії

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

індивідуальну програму підвищення рівня
професійної компетентності затверджує особа, яка
здійснювала підготовку відповідних пропозиції
щодо результатів оцінювання

до настання
нового звітного
періоду

у грудні року, що
передує звітному
(або протягом 5
робочих днів з
дня його виходу
на роботу – у
разі відсутності
державного
службовця у
період складання
індивідуальної
програми у зв’язку
з відпусткою,
відрядженням,
проходженням
професійного
навчання чи
тимчасовою
непрацездатністю)

Підготовка індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності

Строк
виконання

7.1.

Акценти

Підготовка та виконання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців

Зміст дії (заходу)

VІІ.

№
з/п

374

форми моніторингу, терміни звітування
узгоджуються індивідуально відповідно до змісту
програми

про такі результати інформується керівник
державної служби (для державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії
«А», - суб’єкта призначення)

Моніторинг виконання державним
службовцем, який займає посаду
державної служби категорії «А»,
індивідуальної програми рекомендовано
проводити службі управління персоналом
відповідного державного органу.
Безпосередній керівник проводить
моніторинг виконання індивідуальної
програми спільно з державним
службовцем, який займає посаду
державної служби категорії «Б» або
«В», із подальшим інформуванням служби
управління персоналом про результати
такого моніторингу

Служба управління персоналом узагальнює
отримані дані щодо стану виконання
індивідуальних програм

7.2.1.

7.2.2.

Акценти

Моніторинг виконання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності

Зміст дії (заходу)

7.2.

№
з/п
у визначені
індивідуальною
програмою
строки

Строк
виконання

375

376

Додаток 2.
Види показників ефективності діяльності державних службовців16
Тип показника
ефективності

Опис

Приклади

Показники ресурсів
(Input measures)

Показники, що
характеризують витрати на
здійснення певної діяльності
і (або) набір вимог до
професійних та особистих
навичок службовця

Обсяг фінансових коштів, виділених
на реалізацію програми. Наявність
сертифікатів, що оцінюють знання
іноземної мови. Витрати на
відрядження

Показники процесів
(Process measures)

Показники, що
характеризують терміни і
нормативи виконання певної
діяльності

Середня тривалість узгодження
одного проєкту нормативноправового акта. Кількість днів
відхилення від графіка проведення
перевірок. Середній час очікування
споживача послуги в черзі

Показники
безпосередніх
результатів
(Output measures)

Показники, що
характеризують обсяг
виконаної роботи (наданих
послуг)

Відсоток розглянутих скарг. Число
активних проєктів на поточну
дату. Частка проєктів документів,
оформлених із порушенням
встановлених вимог

Показники кінцевих
ефектів
(Outcome measures)

Показники, що
характеризують ступінь
досягнення цілей і завдань
органів влади і (або) зміну
в стані цільової групи
споживачів послуг

Число загиблих в автокатастрофах
на дорогах, що пройшли інспекцію
не більше року тому. Скорочення
числа здійснення злочинів на
10 тис. жителів. Частка інвалідів,
які пройшли програми соціальної
реабілітації

Показники впливу
(Impact measures)

Показники, що
характеризують ефект дії
державного службовця на
керовану підсистему або
певну цільову групу

Сума коштів, заощаджених при
впровадженні пропозиції. Число
громадян, задоволених якістю і
своєчасністю надання послуги.
Відсоток прийнятих поправок у
законопроєкт

16 Сороко В. М. Оцінка ефективності діяльності державних службовців. Вісн. держ. служби України.2006.
№ 2. С. 20-26. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Visnyk_derzhavnoi_sluzhby_Ukrainy/2006_N2.pdf, https://
docs.google.com/viewer?url=http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature\_Upload3//7e9f64874202-493e-9631-e593a59588a9.pdf

ДІАГРАМАВОДОСПАД

Випереджальні KPI зосереджені на майбутньому.
Випереджальні показники відображають фактори, що
впливають на результат, який згодом буде відображений у
відстаючих показниках.

Відстаючі KPI зосереджені на минулому. Відстаючі
показники діяльності відображають наслідки раніше
здійснених дій.

17 КРІ : вебсайт. URL: https://www.kpi.com/

Ключові показники ефективності (KPI):
наочно пояснюють персоналу та керівництву,
що потрібно зробити, щоб підвищити ефективність.

Показники результативності (RI):
повідомляють персоналу, що вони зробили.

Показники ефективності (PI):
повідомляють персоналу та керівництву,
що потрібно робити.

Ключові показники результативності (KRI):
дають керівництву огляд досягнутих результатів для
обговорення ефективності управління з
перспективи критичних факторів успіху (CSF) або
збалансованих показників.

ГІСТОГРАМА

МАРКОВАНИЙ
ГРАФІК

ІСКРОГРАФІК /
КРИВА

Цей метод визначає критерії для
ефективних KPI.
S.M.A.R.T. – це абревіатура
(мнемонічний акронім), що надає
критерії для керівництва у
встановленні завдань, що
відповідають таким критеріям:

Не думайте, що KPI та метрики
однакові. KPI є метриками, але
метрики не обов’язково є KPI .
Що роблять метричні KPI ?

Вони показують, наскільки добре ваша
робота виконується. Вони
використовуються для досягнення
кращих результатів, розуміння вашої
діяльності та прийняття ефективних
стратегічних рішень.

T — мають встановлені часові рамки (Timed).
Значення або результати відображаються в рамках
попередньо визначеного та відповідного періоду.

R — стосуються (Relevant) успіху організації.

А — досяжні (Attainable або Achievable),
встановлюють результати, яких реально можна
досягти, враховуючи наявні ресурси.

M — вимірювані (Measurable). Відображаються
кількісно або принаймні пропонують індикатор
прогресу. KPI повинні дозволяти встановлювати
вимірювані цілі для покращення основної
діяльності.

S — конкретна (Speciﬁc) мета діяльності, ціль
конкретної сфери для удосконалення.

KPI прості та зрозумілі.

Вони передбачають контекст і
ґрунтуються на правомірних даних;

KPI мають значення на всіх
організаційних рівнях;

Вони приймаються керівництвом;

KPI відповідають цілям організації, що
призводять до дії;

Додаток 3.
Ключові показники ефективності (KPI)17

377

378

Додаток 4.
Механізм розробки ключових показників ефективності (KPI)18
Термінологія

КРІ

SMART цілі
Мета

Визначення:
Вимірюване
вираження
досягнення
бажаного рівня
результатів у сфері,
що стосується
діяльності організації.

Підвищення рівня надання обґрунтованих, в повному обсязі
та без порушення термінів відповідей на звернення громадян,
звернення та запити народних депутатів України,
підприємств, установ і організацій
% частка повторних звернень та запитів
20%
До кінця звітного року
Керівник структурного підрозділу

=
+ КРІ
+ Цільовий показник
+ Термін
+ Відповідальний

Підвищення рівня надання обґрунтованих, в повному обсязі та без порушення термінів відповідей на звернення
громадян, звернення та запити народних депутатів України, підприємств, установ і організацій для зменшення частки
повторних запитів і звернень до 20% до кінця звітного періоду під керівництвом керівника структурного підрозділу
КРІ називають
стандарти
КРІs —
починаються із
символів

Значення
₴ Різниця між очікуваними
(прогнозними) і фактичними
надходженнями до бюджету,
пов’язані з цільовою діяльністю
державного органа
₴ Середня заробітна плата у
державному органі / посади
державної служби відповідної
аудиторії

Додана вартість КРІs
Ясність
Дає чітке уявлення про
стратегію
Фокус
Зосереджує на тому, що
має значення / потребує
уваги
Поліпшення
Моніторинг прогресу
досягнення бажаного
стану
Критерії відбору КРІ
Релевантний
Відповідає організаційній
стратегії; важливий для
конкретної сфери
діяльності
Чітко визначений
КРІs слід описувати,
використовуючи чіткі та
зрозумілі терміни.
Уникайте використання
управлінського жаргону
Збалансований
Якість / кількість;
результативність /
ефективність;
суб’єктивність /
об’єктивність

Кількість
# Середній термін
відповідей на звернення
(кіл-ть робочих днів)

Відсоток
% Відхилення від плану /
бюджету

# Кількість відвідувань
розділу веб-сайту
державного органа

% Рівень позитивної оцінки
діяльності державного органа в
ЗМІ/ соціальних мережах
(Facebook,Twitter), відсоток в бік
зменшення

Метрики — КРІs — KRIs — Аналітика
Метрики
Вимірювання
Ключові показники
ефективності
Для оцінки діяльності

Ключові показники
результативності
Для оцінки управління
Аналітика
Прийняття
рішень

Вхідні дані семінару з відбору КРІ
Практичний
семінар
Першоджерела

Вторинні джерела
Стратегічні плани розвитку

Безпосередні працівники
Керівники підрозділів

Внутрішні

Вище керівництво

Операційні звіти

Державні органи, інші
установи, організації
Партнери, громадяни,
користувач послуг
Поради експертів

18 KPI Institute : вебсайт. URL: http://www.kpiinstitute.org/

Річні звіти

Веб-ресурси

Зовнішні

Звіти державних органів, партнерів
Річні звіти інших організацій
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Візуалізація даних
Так

Методика відбору КРІ
Ні

Мета: постійно вдосконалювати навички шляхом практичного навчання

Вхідні дані
Стовпчикові
графіки

Кругові
діаграми

Лінійні графіки

3D графіки

Марковані
графіки

Темні фони

₴ Навчальний бюджет
# Допоміжний
персонал тренінгу

Процес
# Навчальних годин
на працівника
# Організованих
навчальних курсів

Вихідні дані
% Навчених
працівників
% Задоволених
тренінгом учасників

Результат
% Персоналу, що
відповідає бажаному
рівню компетентності
# Рівень навичок

Оформлення / опис КРІ
Назва: % Частка повторних звернень та запитів
Визначення

Вимірює відсоток повторних звернень та запитів, що надійшли від громадян, народних депутатів
України, підприємств, установ і організацій, від загальної кількості звернень та запитів
Іскрографіки /
криві

Безнульовий
базовий
рівень

Невеликі
множини

Переповнені

Розрахунок

Вторинні показники, що використовуються для розрахунку
А = # Кількість повторних звернень та запитів В = # Загальна кількість звернень та запитів
Формула розрахунку
(А / В) × 100

Тренд гарний, коли
В межах…, в діапазоні…

Жовтий: 15–25%

Зелений: 10–20%

Цільовий показник

Пороговий приклад
Червоний: >25%
Діаграмиводоспади

Тип формули
Відсоток, рівень показник

Лінійні сітки

Оцінка навичок і
переміщуваність
Планування і розвиток кар’єри
Професійні управлінські
«шляхи»

УПРАВЛІННЯ
КАР’ЄРОЮ

УПРАВЛІННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЮ

Проектування процесів

ІНФРАСТРУКТУРА ТАЛАНТІВ

Узгодження цілей
Аналіз прогалин у навичках
Коучинг і розвиток

Навички

Винагорода і визнання
Оплата за результатами
Переваги для талантів
Розвиваючий досвід

СИСТЕМА
ВИНАГОРОД

Досвід

Системи талантів

Оцінка «пулу талантів»
Оцінка і ранжування
ефективності
Оплата за результатами
Навчальний зміст
НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ
Архітектура навчання
Гнучкість навчання
Управління знаннями
Спеціалізація
Вимірювання та оцінка

Бренд роботодавця
Коучинг / Менторинг
Мобільність талантів

Огляд талантів
Управління групами талантів
Мобільність талантів

Профілі талантів
Оцінка і ранжування
Ідентифікація НіРо

УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ

Поведінка

Навчання на практиці
Ротація
Коучинг / Менторинг

Компетенції

Навчання для керівників
Програми лідерства
Оцінка

Профілі

Стратегія оцінки

Сегментація талантів
Ідентифікація критичних
посад / ролей

Стратегія управління
змінами

Планування соціального різноманіття
Прогнозування талантів
Планування сценаріїв

Стратегія талантів

УПРАВЛІННЯ
ЛІДЕРСТВОМ

Навчальна стратегія
Аналіз аудиторії
Повчальні програми
Формальні і неформальні підходи

Пошук
Мережі і співтовариства
рекрутерів
Оцінка
Бренд роботодавця
Рекрутинг
Відбір
Найм
Мобільність талантів

ЗАЛУЧЕННЯ
ТАЛАНТІВ

УПРАВЛІННЯ ЗДІБНОСТЯМИ І КОМПЕТЕНЦІЯМИ

Пошук і оцінки прогалин
у навичках
Оцінка критичних талантів

Стратегія інтеграції

СТРАТЕГІЯ ТАЛАНТІВ ТА ОРІЄНТАЦІЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стратегія залучення

ПЛАНУВАННЯ
ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Процес планування
талантів і вироблення
рішень

МЕТРИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

19 Josh Bersin. A New Talent Management Framework. Bersin by Deloitte, Deloitte Consulting LLP. May 11, 2010. URL: http://blog.bersin.
com/a-new-talent-management-framework/

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ

Додаток 5.
Рамка ефективного управління талантами та професійним розвитком19
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Додаток 6.
Модель управління талантами на державній службі

Принципи

Практики

Узгодженість зі стратегією
розвитку організації

Пошук та залучення

Корпоративна
культура

Професійна адаптація,
наставництво

Вертикальна і горизонтальна
взаємодія

Оцінка результатів службової
діяльності

Баланс стратегічних
і короткострокових
цілей

Індивідуальна програма
підвищення рівня професійної
компетентності

Позитивний імідж
організації

Кар’єрне просування

Раціональне використання
ресурсів

Професійне навчання,
стажування

Інновації в діяльності

Об’єктивна оплата праці
за результатами роботи

Ефективна комунікація
(зовнішня та внутрішня)

Заохочення працівників

Ефект причетності

Розвиток лідерського
потенціалу

Прозорість у діяльності

Стратегічне планування
людських ресурсів
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Розділ 8.
Додаток 1.
10 золотих правил вироблення політики20

20 Ten Commandments of good policy making: a retrospective by Sir Gus O’Donnell. British Politics and
Policy academic blog of the London School of Economics and Political Science. URL: http://blogs.lse.ac.uk/
politicsandpolicy/retrospective-sir-gus-odonnell/; офіційний вебпортал флагманської цифрової платформи «Global-is-Asian» Школи публіної політики ім. Лі Куан Ю (flagship digital platform «Global-isAsian» of the Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP)). URL: http://global-is-asian.nus.edu.sg/
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Розділ 9.
Додаток 1.
Реагування працівників на зміни: «крива опору змінам»
Етапи процесу реалізації змін за Куртом Левіном
«РОЗМОРОЖУВАННЯ»

ЗМІНИ

«ЗАМОРОЖУВАННЯ»

Стадії прийняття неминучого, змін і управлінських рішень
за Елізабет Кюблер-Росс

Заперечення

Прийняття

Гнів

Депресія

Торг
• Допоможіть працівникам
позбутися минулого і
прийняти зміни.
• Мінімізуйте відчуття шоку.
• Повідомте про плани
якомога раніше.
• Чекайте опір.

• Допоможіть працівникам
адаптуватися до змін –
вислухайте їх, висловлюйте їм співчуття,
підтримуйте, підбадьорюйте, навчайте, обговорюйте питання з ними,
надавайте і отримуйте
зворотний зв’язок.
• Організуйте програми
навчання і розвитку.
• Введіть нові процедури і
системи.

• Підтримуйте працівників
при виконанні ними нових
ролей.
• Стимулюйте обдумування
нововведень, навчання.
• Відзначайте успіхи.
• Стимулюйте і закріплюйте
нові способи поведінки.

Етапи алгоритму впровадження змін за Дж.Коттером
1. Вселяння людям відчуття необхідності змін.
2. Створення команди реформаторів.
3. Бачення перспектив і визначення стратегії.
4. Пропаганда нового бачення майбутнього.
5. Створення умов для широкої участі працівників у перетвореннях.
6. Отримання швидких результатів.
7. Закріплення досягнутих успіхів і поглиблення змін.
8. Укорінення змін у корпоративній культурі.

Додаток 2.
Управління змінами: перевизначення кривої опору змінам
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Розділ 10.
Додаток 1.
Приклади суспільних індикаторів21
Галузь

Індикатор

Охорона здоров’я

Кількість пацієнтів у державних лікарнях

Охорона громадського порядку Кількість людей, яким загрожує напад нічних грабіжників
Освіта

Кількість випускників середньої школи у певному віці

Працевлаштування

Кількість безробітних жінок

Особисті доходи

Процент населення, що живе за межею бідності

Житло

Кількість сімей, що забезпечені житлоплощею нижче
встановлених санітарних норм

Відпочинок і відпустки

Середня вартість відпочинку для робітників

Народонаселення

Фактична та очікувана кількість населення

Державне управління

Якість державного управління

Суспільні цінності і ставлення

Загальне задоволення життям

Соціальна мобільність

Зміна місця проживання

Додаток 2.
Форма плану моніторингу реалізації політики,
стратегічного документу з впровадження реформи
у відповідній сфері, проєкту (програми)22

Результати

Індикатори

Джерела
інформації

Методи
збирання
аналізу
інформації

Частота
збирання
аналізу
інформації

Відповідальний

Користувачі
інформації

Короткострокові
Середньострокові
Довгострокові

21 Дан В. Державна політика: вступ до аналізу. Одеса: АО БАХВА, 2005. С. 504. URL: http://policy-analysis.
org/wp-content/uploads/2014/12/Dann.pdf
22 Державна політика: підручник. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Ред. кол.: Ю. В.
Ковбасюк , К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін. К.: НАДУ, 2014. С. 448. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_
nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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Розділ 12.
Додаток 1.
SMART цикл управління проєктами23

23 Вебпортал «Learn that. Because great minds learn a lot» – http://learnthat.com/
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Додаток 2.
Нормативно-правові документи, що регулюють використання
інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX в Україні
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про
створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (із змінами та доповненнями);
2. Керівництво з використання інструменту інституціональної розбудови
Європейського Союзу Twinning (Twinning Manual – 2017 (зі змінами від 2020
року);
3. Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424 «Питання забезпечення
впровадження програми Twinning в Україні» (із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента від 14 січня 2014 року № 7/2014);
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663)
«Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів
Twinning»;
5. Наказ НАДС від 15 листопада 2018 року № 269/18 «Про затвердження
Положення про Робочу групу з питань координації впровадження інструменту Twinning»;
6. Наказ НАДС від 18 грудня 2018 року № 299-18 «Про затвердження
Методичних рекомендацій з використання інструменту інституціональної
розбудови ЄС Twinning в Україні»;
7. Методичні рекомендації з використання інструменту інституціональної розбудови ЄС Twinning в Україні.
8. Наказ НАДС від 01 квітня 2019 року № 60-19 «Про затвердження Порядку
проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації
проектів Twinning», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 24 квітня 2019
року № 434/33405.
9. Наказ НАДС від 01 квітня 2019 року № 58-19 «Про затвердження Порядку
ведення обліку проектів Twinning, що реалізуються в Україні»;
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 813 «Про
затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення
зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»;
11. Керівництво Європейської Комісії від 20 травня 2020 року з організації заходів
TAIEX у віддаленому форматі.
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Розділ 15.
Додаток 1.
Схема можливої розсадки господаря та гостей під час протокольного візиту
Варіант 1

Перекладач
Перекладач

Гість
Гість

Господар
Господар

Перекладач
Перекладач

Варіант 2

Перекладач
Перекладач

Перекладач
Перекладач

Гість
Гість
Господар
Господар
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Додаток 2.
Схема розсадки учасників переговорів
Варіант 1
Глава делегації
Глава делегації

Члени делега

ції

Члени делега

ції

Перекладач
Перекладач
Перекладач
Перекладач
Глава делегації

ції

Члени делега

ції
Глава делегації
Члени делега
ії
ц
а
Варіант
2
г
е
Глава делегації
Перекладач
и дел

Член

егації
и дел

Член

Член

и дел
егації

Член

и дел
егації

Глава делегації

Перекладач
Перекладач

Перекладач

Глава делегації
Глава делегації

Член

и дел
егації

Член

и дел
егації

егації
и дел
н
е
л
Ч
ції

ега
и дел

Член
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Варіант 3
Глава делегації

Чл
ен

ії

ни

Перекладач

ц
га
ле
е
д

и

е
Чл

де
ле
га
ц

Члени делегації

Члени делегації

ії

Перекладач

Глава делегації
Перекладач

Глава делегації

Чле

ії

ни д
еле

гаці
ї

гац
еле
д
и
н
Чле

Додаток 3.
Схема розсадки в автомобілях

Глава іноземної делегації

Перекладач

Особа, яка зустрічає

394

Додаток 4.
Схема можливого розташування прапорів
Схема 1. Два прапора:

1

2

Схема 2. Три прапора:

2

1

3

Схема 3. Парна кількість прапорів:

5

3

1

2

4

6

Схема 4. Непарна кількість прапорів:

6

4

2

1

3

5

7

(статус прапора показаний цифрами: 1 – вищий статус, 2 – наступний за ним тощо)
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Розділ 16.
Додаток 1.
Ґендерний профіль України. Основні факти
Індикатор

Статистика

Індекс людського розвитку

88 місце з 189 країн
(високий стандарт людського
розвитку)

Джерело, дата
HDR, 2019

Показник індексу
ґендерної нерівності

60 місце з 160 країн

HDR, 2019

Жінки в парламенті

20.8% (88 депутаток з 423)

Верховна Рада України, 2019

Жінки на державній службі

категорії «А» чоловіків –
73 % та жінок – 27 %
категорії «Б» чоловіків –
31 % та жінок – 69 %
категорії «В» чоловіків –
22 % та жінок – 78 %

НАДС, 2020

Показник ґендерного
розриву у рівні щомісячної
заробітної плати

21.2%

UNECE, 2017

Показник зайнятості

Жінки: 46.7%
Чоловіки: 62.8%

HDR, 2019

Відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами

126-денна відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами
(70 календарних днів до
пологів і 56 календарних днів
після пологів)

КЗпП України (ст.179)
Закон України «Про
відпустки» (ст.18)

Відпустка по догляду за
дитиною до досягнення
нею трирічного віку

3-річна відпустка для догляду
за дитиною може бути
використана матір’ю, батьком,
бабою, дідом чи іншими
родичами, які фактично
доглядають за дитиною.

КЗпП України (ст.179)
Закон України «Про
відпустки» (ст.18)

Час, витрачений на
виконання побутових
обов’язків

Жінки: 29 годин на тиждень
UNFPA Ukraine, 2018
Чоловіки: 15 годин на тиждень

Час, проведений з дітьми

Жінки: 49 годин на тиждень
Чоловіки: 22 годин на
тиждень

UNFPA Ukraine, 2018

Очікувана тривалість
життя

Жінки: 76,7 років
Чоловіки: 67 років

HDR, 2019
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Індикатор

Статистика

Джерело, дата

Рівень скоєння самогубств

7000 на рік
80% чоловіки

Відсоток людей, що живуть
з ВІЛ/СНІД

1% населення віком 15-49 років
UNAIDS, 2018
(0.7% жінок і 1.2% чоловіків)

Ґендерно зумовлене
насильство

2 з 3 жінок зазнавали
психологічного, фізичного чи
сексуального насильства

OSCE, 2019

Сексуальні домагання

1 з 2 жінок зазнавали хоча
б одну форму сексуальних
домагань

OSCE, 2019

Жінки, які зазнали
насильства від інтимного
партнера

26%

HDR, 2019

WHO, 2019
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