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НАПРЯМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Тл 
СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Акімоь 0(|
Вп л и в  професійного самовизначення державного службовця на 

трансформацію системи мотивацій в умовах евроінтеграційних процесШИ

Системний характер процесів розвитку державної служби в контексті » Я  
європейської інтеграції найкраще забезпечується системою професійного навчЗ 
державних службовців, а безпосередньо джерелом потреби у навчанні державі 
службовців слугують вимоги щодо європеїзації державного управління.

Так, потреба в самовдосконаленні і самовизначенні виникає тоді, колЛ  
орган державної влади і, водночас на державного службовця покладаються щ і Д  
нові функції або завдання щодо реалізації інтеграційних заходів. О скц З  
самовдосконалення має свої обмеження -  наявність суб’єктивного підход^И 
вибору напрямів, шляхів і засобів удосконалення, відсутність комплексц,103  
обмеженість особистих мотивів і стимулів, то актуалізується потребГ  
професійному навчанні. Важливість задоволення останньої пояснюється вимог. З  
щодо вдосконалення системи державного управління з позицій європейської 
виміру [1]. Безпосередньо про наявність потреби в організованому й керовані 
навчанні за європейські зорієнтованими програмами й курсами свідчить розрив Л  
реалізованою^ професійною компетенцією державного службовця Я  
євроінтеграційними вимогами.

Виникнення потреби в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 
державного службовця -  учасника евроінтеграційних процесів виникає тоді «* Л  
їм необхідна допомога для здійснення певних змін у роботі в межах графік 1 
відповідно до необхідних стандартів центральних і місцевих органів виконав!, ' 
влади, органів місцевого самоврядування» [1, с. 17]. Зазначена потреба надзвичдйД 
загострюється за умови наближення вітчизняних стандартів державного управлінЛ 
до європейських стандартів. В цих умовах перед кожним рівнем державнії 
управлінської ієрархії ставляться певні завдання, на основі яких формують!.’1 
вимоги до професійно-особистісних якостей державного службовця Т01Д  
реалізація потреби в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліФікгД 
пов язана з підвищенням ефективності й компетентності державних управлін!Я 
шляхом розвитку здібностей визначати проблему, розробляти й ухвалю вав 
компромісні рішення, досягати загальної згоди, проводити консультації '!  
переговори. Окрім зазначеного важливим є психологічний супровід розвитЛ  
особистості державного службовця в системі професійної освіти. Адже європейсь 
інтеграція як важлива складова й, одночасно, характеристика культурної 
цивілізаційної системи значно впливає як на окремого громадянина, так і на в 
спільноту. Це проявляється у зміні соціальної реальності через виникнення н о в і  
соціальних ролей, нових видів діяльності і групових норм, а також шляхом По»и 
великої кількості невизначених соціальних ситуацій, внаслідок яких, особа взага 
не має визначених приписів щодо мети й результатів своєї діяльності [2 с 107] Л'



І Іезбалансованість фундаментальної підготовки і спеціалізації у підготовці 
Пишних службовців може детермінувати спрощений підхід до ПІДІОГОВКИ 

ЙШІПВ у сфері європейської інтеграції. Фундаментальні знання у вигляді 
Ьрмаційного дерева як системи знань, фактів та зв’язків між ними є основою для 
ми і ку особистості тому, що допомагають усвідомити необхідність професійного 
и» обистісного удосконалення, визначити адекватні цілі, слугують джерелом 

ринкової мотивації і задоволення потреб у самовизначенні та самореалізації. 
к и виникає необхідність у глибокій і різносторонній теоретичній підготовці 

Вр-мвного службовця з позицій європейського виміру, оскільки саме на основі 
Ератичних знань він зможе переорієнтуватися на нові види діяльності, зумовлені
Ьмогами європеїзації державного управління.

Налагодження ефективної діяльності в рамках європейської інтеграції 
Дниною мірою залежить від розвитку здібностей державного службовця, його 
Шіреб та інтересів. Здібності перебувають у тісному взаємозв’язку з потребами, 
ІІ'їмие того, вкупі із схильностями, нахилами, бажаннями й прагненнями здібності 
Термінують ті чи інші потреби. Останні слугують джерелом соціально
му теологічної активності державного службовця, відображають його стан і рівень 
Ііміштку. Здібності й потреби особистості поєднуються в діалектично суперечливу 
Миру,  оскільки така реалізація здібностей призводить до задоволення потреб і, 
млиііаки, потреби адекватно реагують на розвиток здібностей [3].

У контексті вимог європеїзації державного управління доцільно говорити про 
цінності державного службовця як європейські зорієнтовані діяльнісні потреби і 

Сгреби як цілеспрямовані здібності для самооцінки, управління психоемоційним 
н и ііо м , прийняття рішень, спілкування й самостійного мислення.

Виходячи з необхідності врахування потреб та інтересів, використання 
■ і и мулів і мотивів у розвиваючому процесі, доцільно звернутися до феномену 
имнутрішньої позиції» [4]. Важливість фактора внутрішньої позиції зумовлена його 
індивідуальною природою тому, що вона не може нав’язатися державному
• мужбовцю зовнішнім середовищем або найближчим оточенням. Внутрішня 
позиція фахівця, який займається європейськими справами в рамках вітчизняної 
ієржавної політики є свідомим вибором свого місця в житті і професійній 

з іч і іь н о с т і , зумовленого внутрішніми й опосередкованого зовнішніми мотивами. Це 
Оіобистісне утворення відноситься до державного службовця в цілому і, в процесі 
пою життєдіяльності, потерпає низку якісних змін. Обираючи напрям професійної 
Пильності, пов’язаний з процесами європейської інтеграції, він не лише 
позначається з напрямом роботи, а й розвиває внутрішню позицію професіонала -  

учасника європейської інтеграції.
Таким чином відбувається додаткове професійне самовизначення державного 

, лужбовця, що спричиняє трансформацію системи мотивації, пов язаної з участю в
• мроінтеграційних процесах, змінюється відношення державного управлінця до 
ииконання своїх службово-посадових обов’язків та до самого себе, як до суб єкта 
активізації цих процесів. Важливим є і те, що професійне самовизначення має 
кілька аспектів, які зумовлені віком, досвідом, освітою, мотивами, життєвими й 
професійними цілями державного службовця. Тобто його внутрішня позиція щодо 
гнропейських справ може як формуватися вперше, так і коригуватися у процесі 
изаємодії із національними та європейськими інституціями, в системі державної
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служби та під час навчання в системі підготовки, перепідготовки та п ідвищ іЯ  
кваліфікації державних службовців. І від того, який характер -  розвиваючий 
формуючий носитиме навчання, значною мірою залежатиме чіткість, конкрсті^И 
й адекватність внутрішньої позиції державного службовця відниЗ 
євроінтеграційних процесів, бачення своєї участі у виконанні вимог європеїзації 
як наслідок, визначення особистісно-професійної ролі й місця в них.

Узагальнюючи, зазначимо, що умови розвиваючого процесу с п р щ ^ |  
професійному, освітньому й культурному росту державного службовця, а в и м З  
щодо європеїзації слугують фактором розвиваючого процесу. Основою ро зІи Я  
державного службовця є його внутрішня позиція як система реально д ію 2  
мотивів по відношенню до євроінтеграційних процесів, самоусвідомлення 1 
відношення до себе у контексті вимог європеїзації державного управління
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„  _ . „ . Б єл іковК Д
Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування  

великого промислового міста

У сучасних умовах регіоналізації економіки та урбанізації суспільної! 
простору все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з розвитком м і с т к і  
центрів, де зосереджується основний трудовий, інтелектуальний, фінансовий!' 
інноваційний потенціал регіонів. Ефективне використання наявного потенціалі 
міста, підвищення його інвестиційної привабливості, забезпечення с т а б іл ь н о »  
соціально-економічного розвитку міста та створення умов для підвищення якості 
життя місцевого населення -  такі основні стратегічні цілі роботи органів місцевого! 
самоврядування. Для досягнення зазначених цілей необхідною умовою є наявність 
високопрофесійних кадрів у складі органів місцевого самоврядування, які не лишЗ 
усвідомлюють поставлені перед ними задачі, але й мають здатність їх ефективно 
вирішувати. Необхідно зазначити, що шляхи досягнення стратегічних цілей дд2 
кожного міста є різними, оскільки самі міста відрізняються одне від одного зГ 
низкою параметрів (площа, географічне розміщення, чисельність населення, рівень 
економічного розвитку, адміністративний статус, наявність чи відсутність ти х  чи 
інших ресурсів І Т.Д.).
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Багрім Ольга Андріївна, слухач ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Бадалова Ольга Сергіївна заступник начальника Миколаївського міською 
управління юстиції, аспірант кафедри державної політики і менеджменту ЧДУ їм 

Петра Могили
Базилевський Сергій Володимирович, головний спеціаліст відділу європейської
інтеграції та організаційно-кадрового забезпечення управлишн 
зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, маї істр 

державного управління,
Банчук-Петросова Олена Вікторівна, к.держ.упр., доцент кафедри міжнародної
економіки та маркетингу Київського університету управління та підприємництва 
Бєліков Костянтин Аркадійович, Криворізька міська рада, заступник міського 

голови
Бобровська Олена Юріївна, д.держ.упр., профессор, завідувач кафедри економіки 
та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Бородін Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професор, перший заступит 
директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Бугайцов Сергій Георгійович, д.мед.н., д.держ.упр., профессор, головний 
науковий співробітник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань 
Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМИ України»
Бурені Інна Вікторівна, старший офіцер управління кримінального аналізу ги 
інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрація Державної прикордонної 

служби України
Бутирська Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, доцент. 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор 
кафедри державного управління та місцевого самоврядування
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Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, доцент, 
Національна академія державного управління при Президентові України, професор 
кафедри філософії і методології державного управління
Витко Тетяна Ю ліанівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу
Война Юлія Вікторівна, головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у 
Дніпропетровській області
Войтович Радмила Василівна, доктор наук з державного управління, профессор, 
завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії 
державного управління при Президентові України
Волинський Петро Борисович, к.м.н., доцент, професор кафедри, Інститут 
державного управління у сфері цивільного захисту
Вуколов Володимир Васильович, старший викладач ДРІДУ ПАДУ при 
Президентові України
Газарян Світлана Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор 
кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України
Гарбут Анатолій Анатолійович, аспірант кафедри публічного адміністрування та 
кадрової політики Харківського регіонального інституту державного управління 
при Президентові України
Гетьманець А.Г., аспірант кафедри державного управління і менеджменту 
Національної академії державного управління при Президентові України 
Голубчик Ганна Данилівна, кандидат історичних наук, 
докторант кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України
Гончарук Наталія Трохимівна, д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, професор кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування
Григорова Марія Олександрівна, кандидат біологічних наук, докторант кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 
Гузар Лілія Ярославівна, аспірант Львівського регіонального інституту 
державного управлінняНаціональної академії державного управління при 
Президентові України, магістр державного управління
Дементов Володимир Олександрович, здобувач кафедри державною управління 
та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, в.о. 
директора Сумського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом 
Долгий Микола Леонідович, к.б.н., доцент, професор кафедри, Інститут
державного управління у сфері цивільного захисту
Драгомирецька Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління,
професор, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук, 
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України,
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Дрешпак Валерій М ихайлович, доктор наук з державного управління, доценті 
завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ 
НАДУ при Президентові України,
Дрозд Ростислав Омелянович, аспірант кафедри державного управління і 
менеджменту Національної академії державного управління при Президентові 
України
Дударець Оксана Сергіївна, магістр державного управління, Національна 
академія державного управління при Президентові України
Дяченко Валентин Сергійович, аспірант кафедри економіки підприємства 
Національного університету біоресурсів та природокористування України 
Дяченко Наталія Павлівна, аспірант кафедри політичної аналітики та 
прогнозування Національної академії державного управління при Президентові 
України.
Западинчук Олександр Петрович, аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України, завідувач сектору Національного інституту 
стратегічних досліджень
Злигостєв Дмитро Юрійович, головний державний інспектор з питань охорони 
праці територіального управління Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України у Дніпропетровській області
Калашник Надія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України
Кальниш Юрій Григорович, д.н.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного 
управління та політичної аналітики Чорноморського державного університету ім. 
Петра Могили
Каховська Олена Володимирівна, д.е.н., доц., професор кафедри економіки та 
регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Кизима Володимир Володимирович, заступник начальника управління Головного 
управління Міндоходів у Харківській області
Кізілов Юрій Юрійович, аспірант кафедри управління суспільним розвитком 
НАДУ
Кірєєва Ольга Борисівна, к. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософії, 
соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Козаченко Наталя Миколаївна, аспірант кафедри інформаційних технологій та 
інформаційних систем ДРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник 
начальника управління контролю за використанням та охороною земель Державної 
інспекції сільського господарства в Запорізькій області
Колесніков Борис Петрович, д.держ.упр., професор кафедри інвестування 
Донецького державного університету управління, член кореспондент АЕН України 
Копильцов В.М., аспірант кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Микільська сільська 
рада, сільський голова
Корнієвський Сергій Володимирович, аспірант кафедри економіки та 
регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ України
Костюк Іван Костянтинович здобувач кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України



Кравцов Олег Валентинович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри 
інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України
Кринична Ірина Петрівна, д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Крушельницька Таїсія Анатоліївна, д.держ.упр., доцент, ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України, професор кафедри економіки та регіональної економічної 
політики
Кузнецова Марія Вікторівна, аспірант кафедри державного управління та
місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Курінний Олександр Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економіки та
регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Легкоступ Сергій Вікторович, аспірант кафедри державного управління та
місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Лепеха Андрій Володимирович, аспірант Дніпропетровського регіонального
інституту державного управління НАДУ при Президентові України
Летучий Дмитро Миколайович, здобувач кафедри державного управління та
місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Линдюк Олена Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, управління
Пенсійного фонду України в м. Ладижин Вінницької області, заступник начальника
управління
Липовська Наталія Анатоліївна, д.держ.упр., профессор, професор кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України
Лопушинський Іван Петрович, д.держ.упр, професор, заслужений працівник 
освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Херсонського національного технічного університету 
Мазур Тетяна Валеріївна, аспірант Львівського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України
Маланчій Микола Олександрович, начальник відділу кадрів Національної 
академії державної прикордонної служби України ім.Б.Хмельницького 
Маматова Тетяна Валеріївна, д.держ.упр., професор, ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України, професор кафедри менеджменту та управління проектами 
Матвеева Ольга Юріївна, старший викладач кафедри економіки та регіональної 
економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Медведев Ігор Вікторович, депутат міськоїрада м.Ллупка
М ельник Яна Віталіївна, аспірат ка кафедри держанного уііриниіііпя ги мішеного 
самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентш України (Льнш),
Михайленко Олена Валентинівна, аспірат кафедри філософії, соціології 
державного управління ДРІДУ НАДУ при Президен ти! України 

Могильний Сергій Аркадійович, к.філос.н., доп ет, доцсіи кафедри дер/кашют 
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентш УкріОми 

Нижник Ніна Романівна, доктор юридичних наук, професор, мнем мднч мондет 
НАГІрН України, заслужений юрист України, Інституї иікпнодашіми Иерчпимої 
Ради України, завідувач відділу моніторингу ефективної' 11 іакоіюдаие і на
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Нікітіна Анастасін Сергіївна, студентка IV курсу факультету МО ДРІДУ НАДУ 
при Президентові України
Овдін Олександр Володимирович, к. і. н., доцент ДРІДУ НАДУ при Президентові 
України докторант кафедри філософії, соціології державного управління 
Олефіренко Світлана Володимирівна, аспірант кафедри державного управління 
та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові України
Ольмезов Владислав Олександрович, здобувач Донецького державного 
університету управління
Пахомова Тетяна Іванівна, д. держ. упр., професор, завідувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
Петренко Оксана Станіславівна, к.держ.упр., доцент кафедри державною 
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Письменна Інна Іванівна, старший викладач кафедри іноземної мови Академії 
митної служби України
Письменний Ігор Володимирович, кандидат наук з державного управління, 
доцент, декан факультету державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України
Подп’ятнікова Анна Ярославівна, здобувач Донецького державного університету 
управління
Привалов Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра 
інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України, доцент
Прокопенко Леонід Львович, доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові 
України
Прудиус Леся Василівна, начальник відділу правового забезпечення Національної 
служби посередництва і примирення, кандидат наук з державного управління 
Савостенко Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 
регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Савченко-Сватко Олена Миколаївна, кандидат наук з державного управління, 
завідувач відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого 
самоврядування виконавчого аппарату Дніпропетровської обласної ради 
Серьогін Сергій Михайлович, д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові У країни
Серьогіна Наталя Камілівна, доцент кафедри менеджменту та управління 
проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Серьогіна Тетяна Володимирівна, к. держ. упр., доцент кафедри права та 
європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Сіцінська Майя Володимирівна, к.держ.упр., докторант кафедри державного 
управління і менеджменту Національної академії державного управління при 
Президентові України
Смолова Людмила Миколаївна, аспірант кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного

268



І управління Національної академії державного управління при Президентові
І України

( околовський Сергій Іванович, к.мед.н., доцент кафедри державного управління 
га місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Соромна Наталія Григорівна, к. держ. упр., доцент кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Стельмащук Лариса Степанівна, асистент кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування 1ФНТУНГ
Тарасенко Тетяна Миколаївна, к. держ. упр., доцент кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Герентьєв О. М., здобувай ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Гкаченко Ніна Іванівна, державне підприємство «Готельний комплекс «Київ»», 
заступник генерального директора

Толстоног Віктор Вячеславович, Національна академія державного управління 
при Президентові України, аспірант кафедри державного управління і менеджменту 
Усаченко Лариса Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, завідувач кафедри державного управління 
Хожило Ірина Іванівна доктор наук з державного управління, професор кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України

Хохич Ігор Михайлович, здобувач кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Чижова С.М. старший викладач кафедри державного управління Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України

Чикаренко Ірина Аркадіївна, к.держ.упр., доцент, начальник управління з 
навчальної та методичної роботи ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Чикаренко Олексій Олександрович, к.держ.упр.начальник управління ІТ та 
обліку платників Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування 
великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління 
Міністерства доходів і зборів,

Чуп Іван Андрійович, аспірант кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ при 
Президентові України

Шаров Юрій Павлович, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту 
та управління проектами ДРІДУ ПАДУ при Президентові України 
ШовгеляО.М., здобувач ДІ'І.ІЛ II \ | \  при Президентові України 
Шнекторенко Ігор Нижчії иноііич, д держ упр., доцент, професор кафедри 
філософії, соціології держишіоі о уіір.іініішія ДРІДУ ПАДУ при при Президентові 
України,

Шункін Максим Миколай...............  ■■■ ч' .......... . факуиі.тсту державного
управління ДРІДУ НАДУ при 11|>і-и<ч. м...... \ і,,имш
Щербаков Павло Семенович.......... і і...............и і . и ііін , директора ДРІДУ НАДУ
при при Президентові України

Яшина Юлія Валеріївня к і«'р* упр * » і|мннп иикЛйДйч кафедри 
адміністративного та митного прлм.і ЛкплгмМ мінної » і\ * щ і N крипт



ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Серьогін С.М. Проект Концепції державної цільової програми щодо 
формування та реалізації Державної кадрової політики: вектори 
обговорення

3

Нижник Н.Р., Гончарук Н.Т. Організаційно-правові засади модернізації 
публічної служби в Україні

5

Василевська Т.Е. Принцип меритократії на державній службі; моральні 
смисли

8

Драгомирецька Н.М. Організаційне проектування як підґрунтя 
ефективного управління

10

Пахомова Т.І. Щодо питання запровадження соціальних інновацій в 
систему державної служби

13

Колесніков Б.П. Формування креативності та готовності до ризику у 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

16

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ, ПРИСВЯЧЕНОГО ОБГОВОРЕННЮ 
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Алексєєв В.М. Кадрові процеси у державному управлінні в Україні 18
Усаченко Л.М. Державна кадрова політика в аграрній сфері України: 
шляхи вдосконалення

20

Войтович Р.В. Мерітократія як принцип оптимізації кадрової політики 
держави

23

Банчук-Петросова О.В. Основні принципи сучасної державної кадрової 
політики України

25

Савченко-Сватко О.М., Шункін М.М. Кадрове забезпечення служби в 
органах місцевого самоврядування на прикладі Дніпропетровської 
обласної ради

28

Багрім О.А. Стратегія державної кадрової політики в Україні: сучасні 
виклики та здобутки

31

Гарбут А.А. Реалізація етнонаціональних питань кадрової політики 
органами влади Автономної Республіки Крим

33

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бутирська Т.О. Державна служба як базовий інструмент державного 
будівництва: композиційний підхід

40

Витко Т.Ю. Робочий час та час відпочинку державних службовців: 
зарубіжний та вітчизняний досвід

42

270



; Война Ю.В. Ефективність діяльності керівника органу виконавчої влади 45

Газарян С.В., Дементов В.О. Розвиток державної служби в умовах 
1 реформування державного управління 47

Дяченко Н.П. Соціально-політичне прогнозування як ресурс 
забезпечення модернізації державної служби України 51

Каховська О.В., Курінний О.В. Соціальна інженерія державної служби 53
Кізілов Ю.Ю. Сучасні вимоги до підвищення якості державної служби в 
умовах адміністративної реформи 55

Кринична І.П. Лідерське явище в умовах модернізації державної служби 57
Кузнецова іМ.В. Перспективні напрями модернізації державної служби в 
Україні 60

Лепеха А.В. Організація діяльності із запобігання та протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, в органах Міндоходів України в 
аспекті модернізації державної служби

62

Мазур Т.В. Проблема та напрямки модернізації органів виконавчої 
влади в Україні 65

Олефіренко С.В. Законодавче забезпечення модернізації Головних 
управлінь юстиції в Україні 67

Прудиус Л.В. Стандарти управління якістю на державній службі: реалії 
та перспективи 69

Серьогіна Т.В. Щодо концептуальних змін парадигми публічної влади 71
Сіцінська М.В. Аналіз міжнародно-правової основи здійснення 
громадського контролю над сектором безпеки і оборони 74

Толстоног В.В.Роль державної служби в системі захисту прав 
споживачів 77

Хожило 1.1. Стратегії ООН у сфері державного управління: аналіз 
сучасних тенденцій 79

НАПРЯМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА 
СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Акімов О.О. Вплив професійного самовизначення державного 
службовця на трансформацію системи мотивацій в умовах 
євроінтеграційних процесій

82

Бєліков К.А. Професіоналізація служби в органах місцевого 
самоврядування великою промислового міста 84

Вуколов В.В. Інформаційно комунікативна компетентнісить державних 
службовців 87

Гузар Л.Я. Актуальні проблеми професіоналізації посадових осіб 
органів місцевого самоврядні».шик м N крани 88

Дяченко В.С. Професіоналі жпіи іер/ниіипн « лу/кби іа служби в органах 
місцевого самоврядування син., і.міч і ори і орні т п е м и  впровадження 90

Западинчук 0 . П. Деякі аспект формуімтім професіоналізму 
державних службовців 93

ПІ



Стельмащук Л.С. Посилення кар’єрної відкритості державної служби 
через покращення добору кадрів на державні посади 146

Ткаченко Н.І. Європейський досвід запровадження кадрових технологій 
в системі державної служби 148

Чижова С.М. Впровадження системи управління людськими ресурсами 
в органах місцевого самоврядування

151

Шовгеля О.М. Удосконалення економічних стимулів праці посадових 
осіб місцевого самоврядування індустріального міста

154

РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Бобровська О.Ю. Розвиток змісту і структури магістерських програм 
підготовки та перепідготовки державних службовців

157

Артеменко Н.Ф. Реформування загальнонаціональної системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців

160

Калашник Н.С. Напрями адаптації професійного навчання державних 
службовців України до міжнародних стандартів (аспект самоосвіти)

163

Кальниш Ю.Г. Упорядкування системи . підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування в Україні: альтернативний шлях

165

Копильцов В.М. Реформування системи професійного навчання 
посадових осіб місцевого самоврядування 168

Кравцов О.В.Розвиток самоосвіти державних службовців 171
Легкоступ С.В. Методологія соціально-психологічної складової 
професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування

173

Линдюк О.А. Основні напрями удосконалення системи підвищення 
кваліфікації державних службовців: регіональний аспект

176

Липовська Н.А. Дискусійні питання розвитку наукової спеціальності 
«Державна служба» 178

Медведєв І.В. Напрями профітзона п tauiï державної служби України 180
Михайленко О.В. До пиіанмч професійної кваліфікації працівників 
Центрів соціальних служб дня сім'ї, диеіі іа моиоді 182

Привалов А.М. Підготовка державних « \ к Гнили а до діяльності з 
реалізації проектів у сфері опері о Шережпши 184

Прокопенко Л.Л. Досвід иідіоювки мі......рій державною га
муніципального управління м РФ
Чикаренко О.О. Функціональна скіпщина пі ........ . мрійних ка іріи дим
податкової служби
Щербаков П.С. Модернізація підходів ........... тни. ним > м і m|> i ......
працівників органів виконавчої влади іа ми неіино » .імимриа уиаїтм

187

т

т



ГУМАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Андріянова Ю.В. Етична комунікація як основа управлінської взаємодії 

посадових осіб органів місцевого самоврядування
196

Базилевський С.В. Етика в діяльності державного службовця: 

аналіз загальних принципів і законодавчих норм
198

Бородін Є.І., Хохич І.М. Гуманізація державної служби в Україні: 

молодіжний вимір
200

Дрозд Р.О. Роль ідеології державної служби в удосконаленні кадрових 
технологій на прикладі відбору на державну службу

203

Письменна 1.1. Забезпечення моральності державних службовців в аспекті 
| реалізації принципу наступності в процесі функціонування державної служби

206

| Смолова Л.іМ. Моральна відповідальність депутатів місцевих рад 208
1 Сорокіна Н.Г. Етична складова публічної служби як чинник гуманізації 
| суспільства 211

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Акуленко О. В. Пілотне проектування як управлінська технологія 
реформування галузі охорони здоров’я

213

Артеменко І.В. Роль політичних партій у розвитку політичного лідерства 
молоді в Україні 215

Бадалова О.С. Діяльність виконавчої служби Південного регіону України в 
післяреволюційний період

217

Буреш І.В. Модернізація державного управління у сфері протидії торгівлі 
людьми 219

Волянський П.Б., Долгий М.Л. До питання реформування державного 
управління медичним захистом населення при надзвичайних ситуаціях

221

Гетьманець А.Г. Медіа-освіта як інструмент державного регулювання у 
сфері телебачення і радіомовлення в Україні

223

Голубчик Г.Д. Становлення Public History як професійної діяльності: 
закордонний досвід 227

Григорова М.О. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні 
біолого-генетичної безпеки в Україні

229

Дударець О.С. Забезпечення ефективних інформаційних обмінів між владою 
та громадянами як складова модернізації державного управління

232

Злигостєв Д.Ю. Проблеми державного управління в галузі охорони праці в 
Україні

235

Козаченко Н.М. Проблеми інформаційного забезпечення системи 
управління та надання послуг у сфері земельних відносин

237

Корнієвський С.В. Нова економічна політика в Україні -  шлях від кризи до 
сталого розвитку

239

274



Костюк І.К. Порівняльний аналіз адміністративної реформи у країнах 
центральної Європи: практичні кроки в її реалізації

-------1

242

Лопушинський І.П. До питання пріоритетів у наданні органами 

публічної влади якісних адміністративних послуг населенню (в світлі 

Послання Президента до Верховної Ради України 

«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році»)

244

Мельник Я.В. Правові основи реалізації державної освітньої політики в 

Україні
247

Могильний С.А. Технологія інтегрованого муніципального Центру 

надання послуг
250

Овдін О.В. Мінімізація смертності населення України як фактор 
подолання демографічної кризи

251

Подп’ятнікова А.Я., Ольмезов В.О. Державні механізми формування 
правосвідомості посадових осіб контролюючих органів у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності

254

Чикаренко І.А. Роль та напрями міжмуніципального співробітництва в 
управлінні інноваційним розвитком територіальних громад

257

Шаров Ю.П., Маматова Т.В. Міжнародні практики залучення 
представників влади до громадського моніторингу надання публічни х 
послуг

261

Віжомості про авторів 264

274



НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Матеріали науково-практичної конференції 

# листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ

За загальною редакцією С.М. Серьогіна

Підписано до друку 1.11.2013 
Формат 60х84*/іб Папір офсетний. Гарнітура Times 

Друк: різограф. Ум.друк.арк. 22,27. Обл.-вид.арк. 23,17. 
Наклад 300 примірників

За зміст та мовностилістичне редагування 
відповідальність несуть автори

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління 

при Президентові України

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру 
видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції 

ДК №1743 від 06.04.2004 р.

Україна, 49044, м.Дніпропетровськ, вул.Гоголя, 29 
тел. (056) 744 75 14

Обкладинка і тиражування ПП Федорченко О.О. 
м.Дніпроперовськ, вул..Гоголя, 10а, оф.38, 

тел.(056)713 57 25


