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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Позиціювання України як демократичної держави,
що обрала європейський вектор розвитку і стратегічний курс на здійснення
глибинних структурних перетворень у всіх сферах суспільно-політичного й
соціально-економічного життя, визначає важливість реформування державного
управління на основі європейських принципів державного управління як однієї
з першочергових реформ, визначених Президентом України, Верховною Радою
України та Кабінетом Міністрів України.
Реформа державного управління є однією з ключових реформ у країнах
із перехідною економікою, що здійснюють комплексні зміни в різних сферах
державної політики, зокрема й в Україні. Україна має зобов’язання здійснити
комплексне реформування системи державного управління в межах
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.
Одночасно дієва система державного управління виступає одним із ключових
чинників відповідності критеріям членства в Європейському Союзі (ЄС). Як
свідчить досвід країн Центральної та Східної Європи, питання інституційного
розвитку та модернізації державного управління стали базовим фундаментом
для успішної підготовки цих країн до вступу в ЄС, що є гарним прикладом і
для України.
Ураховуючи особливості функціонування законодавчої гілки влади,
реформа державного управління має окремий парламентський вимір. Беручи до
уваги висновки місії Європейського парламенту, Постановою Верховною Радою
України № 1035-VIII від 17 березня 2016 року було затверджено рекомендації
щодо реалізації внутрішньої реформи та підвищення інституційної
спроможності Парламенту України. В умовах комплексної модернізації своєї
діяльності Верховна Рада України та її Апарат повинні стати максимально
відкритими інституціями, діяльність яких має чітко регулюватися чинним
законодавством, визначатися гуманістичними цінностями та моральними
нормами, що має забезпечити високий рівень довіри громадян до інституту
парламентаризму.
Водночас мова йде не тільки про конкурентоспроможність Української
держави на міжнародній арені та її сталий економічний розвиток, але й
здатність органів державної влади розробляти та впроваджувати ефективну
державну політику в усіх ключових сферах життєдіяльності суспільства,
забезпечувати добробут і соціальний захист громадян, надавати якісні
адміністративні послуги тощо. Ефективна реформа державного управління має
також суттєве значення для побудови й підтримання високого рівня довіри
громадян до органів влади на всіх рівнях, забезпечення необхідних структурних
перетворень, підвищення стандартів якості життя в суспільстві тощо.
Важливість надійного та результативного функціонування системи державного
управління стала особливо очевидною під час глобальної кризи, пов’язаної з
поширенням пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
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Основні концептуальні положення реформування державного управління
стали об’єктом вивчення багатьох науковців. Вагомий внесок у здійснення
досліджень різних аспектів проведення реформи державного управління
здійснювали у своїх працях такі вітчизняні та закордонні вчені: В. Авер’янов,
В. Бакуменко, М. Білинська, В. Бульба, Л. Бусаге, Т. Василевська, К. Ващенко,
П. Волянський, Л. Гаєвська, Ю. Ганжуров, Р. Герцог, Л. Гонюкова, Н. Гончарук,
Б. Гурне, В. Загорський, В. Іляшенко, Ю. Кальниш, В. Князєв, Ю. Ковбасюк,
І. Коліушко, Л. Ломбар, А. Ліпенцев, І. Лопушинський, В. Луговий,
В. Малиновський, В. Мамонова, Л. Новак-Каляєва, Р. Овчаренко, Л. Пашко,
Л. Пермякова, І. Поліщук, Г. Райт, А. Рачинський, С. Римаренко, М. Рудакевич,
О. Руденко, О. Сальникова, С. Серьогін, В. Тертичка, В. Тимощук, О. Чечель,
М. Шкільняк тощо.
Розгляду європейських стандартів та принципів державного управління
присвячені роботи Д. Дзвінчука, Н. Гнидюк, Д. Записного, І. Ібрагімової,
Н. Грицяк, М. Канавець, В. Куйбіди, Ю. Лихач, Ж. Марку, В. Толкованова,
М. Фонтена та ін.
Окремі питання розвитку парламентаризму в Україні та інших зарубіжних
країнах, а також упровадження парламентського виміру реформи державного
управління досліджували такі відомі науковці та практики: Є. Бершеда, О. Биков,
Л. Біла, О. Богачова, Ж. Бребан, В. Воротін, Т. Гладкова, В. Гошовська,
Ю. Данилюк, А. Делькамп, В. Журавський, В. Зайчук, В. Іляшенко, В. Каверін,
М. Кельман, С. Ківалов, П. Кокс, А. Колодій, О. Копиленко, І. Костицька,
В. Котюк,
І. Куян,
А. Мацюк,
І. Мищак,
А. Оржаховська,
П. Пакте,
А. Погорєлова, Л. Савченко, Р. Стефанчук, Т. Телкінена, І. Хмелько, О. Чечель,
В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін.
Попри широке коло теоретичних та практичних напрацювань з питань
парламентаризму та реформування державного управління, теоретикометодологічні засади забезпечення парламентського виміру реформи
державного управління (насамперед з позицій науки державного управління) на
сучасному етапі ще не розроблено.
Не сформовано в повному обсязі морально-ціннісну парадигму
реформування державного управління. Не забезпечено обґрунтування
концептуальних основ та напрямів подальшої реалізації реформи державного
управління в Україні з урахуванням європейських принципів належного
(демократичного) врядування.
Необхідність вирішення виявлених проблемних питань і суперечностей, а
також відсутність на сьогодні окремого наукового дослідження з цієї проблеми
зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Реформа державного
управління: парламентський вимір».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота висвітлює результати наукових досліджень авторки,
одержаних у процесі виконання наукових тем Інституту законодавства
Верховної Ради України «Організація моніторингу ефективності чинного
законодавства та прогнозування наслідків його застосування» (номер державної
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реєстрації 0104U006941) та «Стратегія розвитку законодавства України» (номер
державної реєстрації 0103U007975).
Внесок дисертантки полягає в аналізі питань функціонування інституту
парламентської (публічної) служби, а також інституційного та кадрового
забезпечення діяльності Верховної Ради України та її Апарату.
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення
концептуальних засад реформування державного управління на сучасному етапі
розвитку Української держави; обґрунтування парламентського виміру реформи
державного управління.
Для досягнення зазначеної мети визначено такі завдання:
 здійснити системний аналіз сучасного науково-теоретичного контексту
та підходів до вивчення реформи державного управління в галузі науки
державного управління;
 проаналізувати й систематизувати діяльність міжнародних організацій
щодо підтримки реалізації реформи державного управління та забезпечення її
парламентського виміру;
 охарактеризувати нормативно-правовий статус, основні функції
парламентів та їхніх секретаріатів у різних країнах Європи та світу;
 розкрити особливості функціонування інституту парламентської
служби, а також визначити можливі шляхи його подальшого розвитку в Україні;
 визначити основні чинники державно-управлінської діяльності в
Апараті Верховної Ради України;
 обґрунтувати пріоритети формування морально-ціннісної парадигми
реформи державного управління та проаналізувати її основні складові
елементи;
 розкрити зміст і форми ефективного лідерства в державних органах та
визначити напрями його подальшого розвитку в контексті імплементації
реформи державного управління;
 виявити та проаналізувати інноваційні підходи та інструменти
модернізації державного управління (зокрема, стратегічне планування, аналіз
політики, функціональне обстеження державних органів тощо);
 визначити особливості функціонування системи управління якістю та
обґрунтувати доцільність її упровадження в державних органах в умовах
реформування державного управління;
 розробити рекомендації щодо подальшої імплементації реформи
державного управління, забезпечення її парламентського виміру та модернізації
діяльності Верховної Ради України та її Апарату.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі
реформування державного управління.
Предметом дослідження є парламентський вимір реформи державного
управління.
Методи дослідження. У роботі використано загальні та спеціальні методи
наукового пізнання, а саме: діалектичний підхід, який детермінує гіпотезу,
проблемне поле та одержані результати дисертаційного дослідження;
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комплексний та системний підходи, які дали змогу підійти до розгляду питань
реалізації реформи державного управління шляхом вивчення її базових
принципів та інструментів упровадження; ситуаційний підхід, що дав змогу
дослідити основні тенденції реалізації реформи державного управління,
пов’язані з внутрішніми та зовнішніми факторами; компаративний аналіз – для
порівняння закордонного і вітчизняного досвіду реформування державного
управління; методи теоретичного та емпіричного дослідження, основними з яких
є системний (використовується для вирішення більшості завдань дослідження) та
історичний підходи; методи аналізу та синтезу (індукція та дедукція, порівняння,
аналогія, абстрагування, класифікація тощо) – для визначення предмета
дослідження, парадигмальних складових реформи державного управління,
удосконалення понятійно-категоріального апарату та розкриття методологічних
категорій у предметній області дослідження, змістовної інтерпретації
парламентського виміру реформи державного управління; метод типізації – для
узагальнення, уніфікації та систематизації функцій, структур, підходів, методів,
технологій, процедур, регламентів, програм у державному управлінні; метод
«сценарію» – у процесі підготовки й погодження уявлень (сценаріїв) про
подальший розвиток системи державного управління; загальнонаукові методи,
що дали змогу розкрити динаміку процесів модернізації, які відбуваються у
Верховній Раді України та парламентах інших країн світу, зв’язок науки з
практикою, а також упровадження реформи державного управління в Україні та
інших зарубіжних країнах; метод дослідження операцій – для розробки кількісно
обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень; метод
управлінських впливів – для усвідомлення суб’єктом управління суспільної
потреби, інтересів і мети в управлінні, їх юридичного й нормативного
визначення та практичного здійснення в рішеннях і діях, спрямованих на об’єкт
управління; метод «дерева рішень» – для прийняття рішень шляхом вибору
найкращого напряму дій з усіх варіантів вирішення проблеми, заснований на її
схематичному представленні у вигляді спеціального «дерева рішень»; метод
моделювання (структурно-логічне, структурно-функціональне та графічне) – для
опису якісних і структурних змін, формальних логічних зв’язків та відносин, які
існують у діяльності різних державних органів (зокрема, парламентів та їхніх
секретаріатів), а також під час розроблення концептуальних моделей реалізації
реформи державного управління.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є одним
із перших комплексних досліджень у науковій галузі державного управління,
що розкриває та встановлює концептуальні засади дослідження
парламентського виміру реформи державного управління, забезпечуючи
розробку науково-прикладних положень та моделей для практичного
використання одержаних результатів у діяльності Верховної Ради України та її
Апарату.
У дисертаційній роботі:
уперше:
 запропоновано теоретико-методологічну дескрипцію «парламентський
вимір реформи державного управління», яка ґрунтується на ідеології
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формування ефективної системи державної влади, де провідну роль відіграє
парламент як представницький, законодавчий і контролюючий орган влади. Це
аргументує цілеспрямовану зміну системи владних відносин, за якої чітко
розподілено функції законодавчих і виконавчих органів влади (за умови
привілейованого становища парламенту), обґрунтовує функціональне
переосмислення в системі державного управління діяльності суб’єктів, які
розробляють і реалізують план трансформації, сприяє утвердженню нових
підходів до реформування державного управління та відповідає європейським
принципам державного управління;
 з позицій галузі науки державного управління обґрунтовано специфічну
терміно-методологічну систему парламентського виміру реформи державного
управління, представлену відповідними поняттєвими конструктами, а саме:
«реформування державного управління» – процес формування ефективної
відкритої системи державного управління у взаємодії всіх її елементів
(відповідно до встановлених європейських принципів і стандартів належного
(демократичного) врядування); «парламентська реформа» як комплекс заходів
(інституційних, законодавчих, кадрових, інформаційних), спрямованих на
модернізацію діяльності парламентів та їхніх секретаріатів, «парламентський
службовець» – громадянин України, що обіймає посаду державної служби,
патронатної служби або виконує функції з обслуговування в Апараті Верховної
Ради України, одержує заробітну плату з державного бюджету та виконує
встановлені для цієї посади функції, пов’язані із забезпеченням діяльності
Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та депутатських
фракцій (депутатських груп); «парламентська служба» – служба особливого
характеру, що полягає у професійній діяльності парламентських службовців,
пов’язаній із правовим, науково-експертним, дослідницько-аналітичним,
документальним, організаційним, інформаційним, фінансовим, матеріальнотехнічним та іншим забезпеченням діяльності Парламенту України та його
органів, народних депутатів України та депутатських фракцій (депутатських
груп) у Верховній Раді України; «парламентський вимір реформи державного
управління» – сукупність певних параметрів, індикаторів та характеристик, що
визначають особливості реалізації реформи державного управління у Верховній
Раді України та її органах;
 сформовано морально-ціннісну парадигму реалізації реформи
державного управління, важливими елементами якої є: нова корпоративна
культура (система цінностей і переконань, формальних і неформальних правил,
традицій і звичаїв), етичні стандарти (комплекс нормативно-правових,
політичних, організаційних, морально-етичних інструментів і механізмів
етизації процесів реформування державного управління) та стандарти гендерної
рівності (комплексний гендерний підхід як відносно новий методологічний
базис методик та інструментів з питань впровадження стандартів гендерної
рівності в державних органах);
 концептуалізовано
стратегічні
ідеї
формування
незалежної
парламентської служби на основі комплексного розуміння концепції
«парламентської автономії», впровадження змістовно-функціональної та
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ціннісно-ідеологічної рамки управління людськими ресурсами в Апараті
Верховної Ради України. Доведено, що парламентська служба потребує
передусім її концептуальної визначеності як окремого виду державної служби з
метою забезпечення ефективної діяльності та організації належного виконання
основних функцій парламентів та їхніх секретаріатів (апаратів);
удосконалено:
 підходи та принципи забезпечення парламентського виміру реформи
державного управління України з урахуванням глобалізаційних цілей та
пріоритетів діяльності міжнародних організацій, а саме: розбудова сильних,
демократичних парламентів; захист прав людини; забезпечення рівних прав
чоловіків та жінок; запобігання конфліктам і забезпечення безпеки шляхом
розвитку міжпарламентського співробітництва; посилення діалогу з
представниками громадянського суспільства, а також активізація участі
молодих громадян у суспільно-політичному житті; мобілізація зусиль
національних парламентів для реалізації глобального порядку денного у сфері
сталого розвитку;
 теоретичну базу та етапність упровадження стратегічного планування в
державних органах, а саме: забезпечення належної підготовки до реалізації
стратегічного планування; аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;
визначення місії державного органу, а також стратегічної мети, цілей та завдань
його діяльності; розробка та імплементація стратегічного плану розвитку
державного органу, моніторинг його виконання тощо;
 науково-методологічний інструментарій формування дієвої системи
управління якістю в державних органах з метою забезпечення більшої
ефективності та прозорості їхньої діяльності на основі європейських принципів
досконалості, що включає: єдині підходи та критерії до порядку проведення
попереднього обстеження системи управління якістю; визначення поточного
стану справ у відповідному державному органі, а також можливостей та
потенціалу для його подальшого розвитку; аналіз ефективності функціонування
основних робочих процесів, процедур, підготовка пропозицій щодо їх
удосконалення; оцінювання ефективності, результативності та якості взаємодії
окремих посадових осіб і структурних підрозділів державного органу тощо;
 підходи до проведення функціонального обстеження в державних
органах (насамперед в Апараті Верховної Ради України) як ефективного
інструменту щодо здійснення постійного аналізу відповідності завдань і
функцій державних органів чинному законодавству, а їхньої внутрішньої
структури – покладеним на них завданням і функціям (з метою усунення з
практики діяльності цих органів внутрішніх суперечностей, дублюючих
функцій та функцій, що не належать до сфери їхніх повноважень);
набуло подальшого розвитку:
 понятійно-категоріальний апарат науки державного управління щодо
уточнення відповідних дефініцій, теоретичного обґрунтування та об’єктивації
їхнього змісту на основі логіко-семантичного аналізу, зокрема, реформа,
стратегічне планування, стратегічний план розвитку, аналіз політики,

9

функціональне обстеження державних органів, гендерний аудит, парламентська
автономія тощо;
 наукові підходи до класифікації секретаріатів (апаратів) парламентів на
основі застосування принципів трансформаційної динамічності, комплексності
визначення
стратегічних
цілей,
інституційної
взаємообумовленості,
функціональної вмотивованості за такими критеріями: діяльнісна компетенція
(загальна або спеціальна компетенція), інституційна структура (складна або
проста), рівень управління (з горизонтальною (галузевою) або вертикальною
(ієрархічною) структурою), партійна належність (партійний і позапартійний),
функціональна
діяльність
(виконання
організаційних,
аналітичних,
матеріально-технічних та інших функцій), тип персоналу (адміністративний
апарат, особистий апарат (секретаріат) членів парламенту і позаштатний апарат)
тощо;
 експлікація основних напрямів та інструментів розбудови системи
наставництва в Апараті Верховної Ради України як одного з важливих методів
адаптації і навчання парламентських службовців, спрямованих на формування
бажаних зразків їхньої діяльності з урахуванням встановлених стандартів та
норм функціонування Апарату;
 визначення та обґрунтування основних напрямів удосконалення
системи навчання та підвищення кваліфікації основних парламентських
стейкхолдерів, а саме: утворення парламентського освітньо-тренінгового
центру; розробка нової освітньої онлайн-платформи; підготовка нових
навчальних програм та курсів (з урахуванням визначених потреб основних
парламентських стейкхолдерів); впровадження нових інструментів та форм
навчального процесу з метою формування сучасного інтегрованого освітнього
простору у Верховній Раді України.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
отримані висновки, розроблені пропозиції і рекомендації можуть бути
використані як теоретико-прикладне підґрунтя для розробки та впровадження
реформи державного управління. Результати дослідження переважно доведені
до конкретних положень, прикладних моделей, методик і рекомендацій, що
робить їх придатними для застосування у практичній діяльності державних
органів (передусім Верховної Ради України та її Апарату) під час формування
стратегій їх подальшої модернізації, удосконалення процесів управління (на
основі рекомендацій європейських інституцій), міжнародних принципів
реалізації реформи державного управління. Одержані у процесі виконання
дисертації результати використані, зокрема:
- Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при
підготовці та опрацюванні проєкту Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо перезавантаження влади» (реєстр. № 1066 від
29 серпня 2019 р.), проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України» (реєстр. № 2260 від 11 жовтня 2019 р.), проєкту Закону
України «Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо
кандидатського резерву» (реєстр. № 3491 від 18 травня 2020 р.), проєкту Закону
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України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
проходження державної служби» (реєстр. № 3748 від 26 червня 2020 р.) та
інших законодавчих актів (довідка про впровадження № 04-23/15-2020/177910
від 09 жовтня 2020 р.);
- Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС у процесі
виконання заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління,
затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016
року № 474-р; проведення комплексного оцінювання державної служби
відповідно до принципів, визначених Програмою підтримки вдосконалення
врядування та менеджменту (SIGMA); розробки методичних рекомендацій
щодо проведення функціонального обстеження Національного агентства
України з питань державної служби та його територіальних органів у 2019 році;
розробки методичних рекомендацій щодо проведення попереднього обстеження
системи управління якістю міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади (довідка про впровадження № 16/94-19 від 15 серпня 2019 р.);
- Управлінням кадрів Апарату Верховної ради України у процесі розвитку
стратегічних засад розвитку системи управління кадрів в Апараті Верховної Ради
України, упровадження нових інноваційних інструментів управління людськими
ресурсами, а також при підготовці таких нормативно-правових актів: Стратегія
розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 р.,
затверджена Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України від
05 грудня 2019 р. № 3359-к; Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради
України від 20 лютого 2020 р. № 358-к «Про затвердження плану основних
заходів на 2020 р. з реалізації Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату
Верховної Ради України до 2022 р.»; Розпорядження Керівника Апарату
Верховної Ради України від 28 лютого 2020 р. № 429-к «Про впровадження
системи управління якістю в Апараті Верховної Ради України»; Розпорядження
Керівника Апарату Верховної Ради України від 31 березня 2020 р. № 597-к «Про
впровадження ґендерного аудиту в діяльність Апарату Верховної Ради України»;
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 14 квітня 2020 р.
№ 662-к «Про розвиток корпоративної культури в Апараті Верховної Ради
України»; Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців Апарату Верховної Ради України, затверджений
розпорядженням в. о. Керівника Апарату Верховної Ради України від 07 вересня
2020 р. № 1427-к тощо (довідка про впровадження № 20-12/1387 від 12 жовтня
2020 р.);
- Київським національним університетом ім. Т. Шевченка в навчальному
процесі кафедри державного управління філософського факультету при
розробці навчальних програм, підготовці лекцій та проведенні семінарів і
практичних занять з таких навчальних дисциплін: «Адаптація державної
служби до стандартів ЄС», «Організація діяльності державного службовця»
(довідка про впровадження № 041/26-06 від 15 жовтня 2020 р.);
- Національною службою посередництва і примирення у процесі
впровадження Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)» та рекомендації Міжнародної організації праці щодо
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добровільного примирення та арбітражу № 92 (1951 р.), а також прогнозування
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному
їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників соціальнотрудових відносин, підготовки посередників та арбітрів, які спеціалізуються на
вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) тощо (довідка про
впровадження № 10-02/01-26/02-431 від 11 грудня 2019 р.);
- Українською школою урядування при впровадженні таких навчальних
курсів: «Гендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній
службі», «Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні»,
«Державним службовцям про державну службу», «Культура державної
служби», «Інтеграція гендерних підходів під час розробки нормативно-правових
актів», «Реалізація антикризових стратегій у публічному управлінні» тощо
(довідка про впровадження № 01/477а від 20 жовтня 2020 р.);
- Освітнім хабом міста Києва при проведенні навчальних заходів,
розробці навчальних онлайн курсів, інших навчально-методичних матеріалів
(довідка про впровадження № 02/10-20-01 від 07.10.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою
працею і містить отримані дисертанткою результати у сфері науки державного
управління, що в сукупності розв’язують важливу наукову проблему реалізації
реформи державного управління та впровадження її парламентського виміру.
Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації, які виносяться на
захист, одержані авторкою самостійно. Особистий внесок дисертантки в роботах,
опублікованих у співавторстві, наведено в переліку опублікованих праць.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки
дисертації обговорювалися на методологічних семінарах, всеукраїнських та
міжнародних наукових конференціях, а саме: міжнародній науково-практичній
конференції «Міжрегіональне співробітництво в національному та
міжнародному вимірах» (Тернопіль, 2016 р.); І регіональній науковій
конференції «Європейський вимір публічного управління» (Чернігів, 2017 р.);
конференції «Реформа державного управління в Україні: здійснення оцінки
стану справ, досягнення та виклики» (Київ, 2017 р.); ІХ щорічних
Рішельєвських академічних читаннях «Професійна підготовка та розвиток
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики,
завдання, перспективи» (Одеса, 2017 р.), щорічній регіональній конференції з
питань інституційної розбудови для країн Східного Партнерства (Київ, 2017 р.);
міжнародній конференції «Потреби і можливості розвитку людських ресурсів
органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації» (Київ, 2017 р.);
міжнародній конференції «Європейський вектор України після Євромайдану»
(Київ, 2018 р.); міжнародній конференції «Навчання та розвиток на державній
службі: досвід інших країн для України» (Київ, 2018 р.); Х щорічних
Рішельєвських академічних читаннях «Державна служба України: традиції та
інновації» (Одеса, 2018 р.); науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки»
(Тернопіль, 2018 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми
розвитку публічного управління в Україні» (Львів, 2018 р.); міжнародній
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науково-практичній конференції «Проблеми розвитку публічного управління в
Україні» (Львів, 2018 р.); ІІ регіональній науковій конференції «Європейський
вимір публічного управління» (Чернігів, 2018 р.); міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту в умовах
інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, 2019 р.); міжнародній науковопрактичній конференції «Деякі аспекти стратегічного планування в органах
державної влади» (Львів, 2019 р.); ІІІ регіональній науковій конференції
«Європейський вимір публічного управління» (Чернігів, 2019 р.); конференції
«Упровадження системи управління органів державної влади з урахуванням
моделі управління якістю» (Київ, 2019 р.); конференції «Нові законодавчі та
стратегічні рамки, сучасні практики управління людськими ресурсами для
розвитку парламентської публічної служби» (Київ, 2019 р.); конференції
«Державна служба в Україні: шляхи реформування» (Київ, 2019 р.); конференції
«Рішельє-форум: державна служба для нової ери» (Київ, 2020 р.); міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту та
публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль,
2020 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток публічного
управління в Україні» (Львів, 2020 р.).
Положення дисертації також обговорювалися під час публічних виступів
авторки в органах державної влади і навчальних закладах. Дисертацію загалом
обговорено та рекомендовано до захисту на засіданні вченої ради Інституту
законодавства Верховної Ради України.
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено у 45
наукових працях, зокрема: одній одноосібній монографії, 26 статтях у наукових
фахових виданнях з державного управління (у тому числі двох міжнародних),
12 тезах у матеріалах наукових конференцій, а також 6 навчальних посібниках,
інших навчально-методичних розробках. Загальний обсяг публікацій авторки за
темою дослідження становить 58,5 обл.-вид. арк.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти
розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг
дисертації складає 450 сторінок. Обсяг основного тексту – 385 сторінок. Список
використаних джерел включає 425 найменувань, у тому числі 80 – іноземними
мовами. Матеріал дисертації ілюструють 48 рисунків та 7 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання,
об’єкт, предмет і методологію дисертаційного дослідження, розкрито сутність і
стан розробки досліджуваної проблеми, вказано на зв’язок роботи з напрямами
наукових досліджень; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне
значення одержаних результатів; наведено дані щодо їх апробації та публікацій
за темою дисертації.
У першому розділі – «Реформа державного управління та її
парламентський вимір: теорія, методологія і практика» – всебічно
проаналізовано сучасний науково-теоретичний контекст і підходи до вивчення
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реформи державного управління та її парламентського виміру в галузі науки
державного управління, а також проаналізовано питання реалізації реформи
державного управління в незалежній Українській державі.
Досліджено діяльність провідних міжнародних організацій з формування та
забезпечення міжнародних стандартів у сфері реформування державного
управління, систематизовано досвід інших зарубіжних країн (Австралії, Великої
Британії, Грузії, Канади, Молдови тощо) щодо забезпечення парламентського
виміру реформи державного управління.
Наголошено, що якісні перетворення в економічній, соціальній, виробничій,
науковій, освітній та інших сферах вимагають реформування системи державного
управління на основі європейських принципів державного управління. Одночасно
доведено, що модернізація державного управління є однією з найбільш
пріоритетних реформ, визначених керівництвом Української держави.
Визначено систему державного управління як складний, динамічний
багатофакторний та багатофункціональний системний об’єкт, на який
впливають різні чинники як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.
Такий об’єкт потребує всебічного, міждисциплінарного вивчення, системного
аналізу, переосмислення його функціонування в контексті сучасних ідей
правової держави, громадянського суспільства, демократичних перетворень,
економічного розвитку тощо.
Державне управління є відкритою системою та має множинні й різні за
характером зв’язки із зовнішнім середовищем. Все це є для системи державного
управління джерелом матеріальних ресурсів, енергії, інформації тощо.
Одночасно вимоги суспільства до системи державного управління вимагають
нового осмислення та більш глибокого наукового забезпечення процесів її
функціонування та розвитку.
Виділено та охарактеризовано такі чотири етапи (періоди) становлення та
розвитку системи державного управління в Україні: становлення інститутів
системи державного управління в незалежній Україні (1991-1995 рр.);
конституційне забезпечення системи державного управління та початок
реалізації адміністративної реформи (1996-2004 рр.); розвиток системи
адміністративних послуг і модернізація системи центральних органів
виконавчої влади (2004-2013 рр.); реформування системи державного
управління відповідно до європейських принципів належного (демократичного)
врядування (2014 р. – теперішній час).
Спираючись на наявні світові моделі реформування державного
управління, доведено, що на сьогодні в Україні під впливом зовнішніх чинників
та внутрішніх процесів створено всі необхідні умови для удосконалення
існуючої системи державного управління. Проведений аналіз дав змогу
визначити поняття «реформування державного управління» як процес
формування ефективної відкритої системи державного управління у взаємодії
всіх її елементів.
Підкреслено, що ця система має бути орієнтована на забезпечення
ефективної взаємодії між владою та громадянами, розвиток громадянського
суспільства, надання більш якісних адміністративних послуг, належне
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реагування на всі ймовірні загрози та виклики на шляху подальшої розбудови
незалежної Української держави та її демократичних інститутів (з урахуванням
процесів глобалізації та реалізації політики європейської інтеграції).
Зазначено, що ефективне функціонування органів державної влади є
передумовою забезпечення належного (демократичного) врядування. З метою
посилення уваги до реформи державного управління міжнародні організації
(зокрема, Європейський Союз (ЄС), Організація з питань економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та ін.) окреслили шість ключових напрямів
реалізації згаданої реформи, а саме: стратегія реформування державного
управління; розробка й координація державної політики; державна служба та
управління людськими ресурсами; підзвітність; надання адміністративних
(публічних) послуг; управління державними фінансами. Зауважено, що вони є
основою європейських «принципів державного управління», які визначають
зміст належного (демократичного) врядування, а також окреслюють головні
вимоги, яких різні країни (зокрема й Україна) мають дотримуватися у процесі
модернізації системи державного управління.
Доведено, що реформа державного управління має також парламентський
вимір, ураховуючи особливе місце та статус парламенту в системі органів
державної влади. Одночасно зазначено, що останнім часом у багатьох країнах
набув поширення термін «парламентська реформа», що може бути визначений
як комплекс заходів (інституційних, законодавчих, кадрових, інформаційних та
ін.), спрямованих на модернізацію діяльності парламентів та їхніх секретаріатів
(апаратів).
Стверджується, що в деяких країнах (Грузія, Молдова тощо) реалізація
парламентського виміру реформи державного управління є тісно пов’язаною з
реалізацією політики європейської інтеграції.
Наголошено, що затверджений Парламентом Грузії план дій на 2019-2020
рр. з виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом визначає
стратегічні цілі у трьох основних сферах, а саме: законотворча діяльність,
пов’язана з виконанням Угоди про асоціацію; контроль за її виконанням;
інформування громадськості про виконання Угоди про асоціацію та реалізацію
політики європейської інтеграції.
Встановлено, що міжнародні організації (зокрема, ЄС, ПРООН, ОЕСР,
Міжпарламентський Союз та ін.) надають суттєву допомогу щодо реалізації
парламентського виміру реформи державного управління. Доведено, що
особливе місце з-поміж цих організацій посідає Міжпарламентський Союз
(МПС), який є найбільш численним та потужним об’єднанням національних
парламентів у світі.
Визначено, що міжнародне (міжпарламентське) співробітництво має такі
завдання: розвиток інституційної спроможності, забезпечення прозорості та
підвищення ефективності діяльності парламентів; розвиток інструментів
парламентського контролю; посилення інформаційно-роз’яснювальної та
навчально-просвітницької діяльності з різних аспектів функціонування
інституту парламентаризму; урахування гендерної проблематики та
забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на всіх рівнях; розвиток
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співробітництва з інституціями громадянського суспільства та посилення рівня
громадської довіри до законодавчої гілки влади загалом.
Зазначено, що з урахуванням результатів місії Європейського парламенту
Верховною Радою України було ухвалено дорожню карту з реформування та
розбудови спроможності Парламенту України та його Апарату, яка містить
низку важливих рекомендацій, спрямованих на досягнення таких стратегічних
завдань: посилення законотворчого процесу; зміцнення парламентського
контролю за виконавчою гілкою влади; підвищення відкритості та прозорості
Парламенту України для громадян; посилення адміністративної та
інституційної спроможності Верховної Ради України та її Апарату;
удосконалення взаємодії та діалогу між коаліцією та опозицією; зміцнення
етичних норм і стандартів у Верховній Раді України.
У другому розділі – «Парламент у системі державного управління» –
розкрито питання нормативно-правового статусу, функцій та організації
діяльності парламентів та їхніх секретаріатів, а також досліджено особливості
функціонування інституту парламентської (публічної) служби у різних країнах.
Наголошено, що парламентаризм – це система представницьких органів
влади, де чітко розподілені функції законодавчих і виконавчих органів; у цій
системі вирішальну роль відіграє парламент як постійний представницький
орган влади.
Зазначено, що основою парламентаризму є такі принципи: принцип
розподілу влади, визнання головної ролі законодавчої гілки влади, суверенітет
народу, загальне виборче право, політичне панування найбільш популярних
партій тощо.
Зауважено, що термін «парламент» (parliament) виник у середньовічній
Англії, але етимологічно він походить із французької мови та є похідним від
слова parler (говорити). У сучасному тлумаченні «парламент» означає
представницький орган, носій представницької та законодавчої влади,
невід’ємний інститут демократичного державного устрою, який обирається
населенням.
Встановлено, що в зарубіжних країнах парламент має різну назву, а саме:
Конгрес (США), Національні збори (Франція), Федеральні збори (Австрія),
Верховна Рада (Україна), Риксдаг (Швеція), Палата представників (Єгипет),
Стортинг (Норвегія), Національна рада (Словаччина), Фолькетинг (Данія),
Національний конгрес (Бразилія), Альтинг (Ісландія), Народні збори (Болгарія),
Сабор (Хорватія), Генеральні штати (Нідерланди), Кнесет (Ізраїль), Скупщина
(Сербія), Генеральні кортеси (Іспанія), Меджліс (Туреччина) тощо.
Парламенти мають різну структуру (одно та двопалатні), відмінності в
кількісному складі та порядку обрання (формування). Одночасно розглянуто та
проаналізовано основні функції Верховної Ради України (законодавчу,
контрольну, представницьку та установчу), які є подібними до функцій
законодавчих органів в інших країнах, а також ключові напрями щодо їх
реалізації.
Наголошено, що основним завданням парламентських секретаріатів
(апаратів) у більшості країн Європи та світу є належне забезпечення
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функціонування законодавчих органів влади та діяльності їхніх членів.
Водночас ефективність діяльності парламентського секретаріату (апарату)
залежить не від його чисельності, а від рівня професіоналізму його працівників.
На основі порівняльного аналізу виділено такі основні функції
секретаріатів (апаратів) парламентів: адміністративно-господарські та фінансові
функції (зокрема, управління майном, матеріально-технічне забезпечення
діяльності парламенту та його членів, підготовка фінансових звітів тощо);
надання
науково-дослідних та
інформаційно-комунікаційних послуг;
управління документообігом та необхідна підтримка реалізації законодавчого
процесу в парламенті. Зазначено, що на відміну від секретаріатів (апаратів)
парламентів інших країн Апарат Верховної Ради України надає всі згадані види
послуг.
Встановлено, що нормативно-правове регулювання статусу та діяльності
Апарату охоплює три рівні, а саме: конституційний, законодавчий та
підзаконний. При цьому особливості згаданого регулювання Апарату полягає в
конституційному визначенні його статусу, що відрізняє Апарат не тільки від
інших державних органів України, але й від аналогічних парламентських
секретаріатів (апаратів) зарубіжних країн.
Аргументовано, що особливістю правового статусу парламентів є питання
парламентської автономії, яку треба розрізняти від політичної та
адміністративної автономії. На основі аналізу наукових джерел, документів
міжнародних організацій встановлено, що адміністративна автономія є
концепцією з глибоким історичним корінням у багатьох країнах Європи та має
великий потенціал для розвитку в Україні.
Підкреслено, що в більшості секретаріатів (апаратів) парламентів їхні
керівники є ключовими фігурами в забезпеченні ефективності їхньої діяльності
та наданні якісних послуг. Усе це зумовлює високий рівень професійних вимог
до відбору керівників секретаріатів (апаратів) парламентів. Водночас зазначено,
що в різних країнах застосовуються різні процедури для призначення керівників
секретаріатів (апаратів) парламентів, а саме: одноосібне рішення керівника
парламенту або глави держави, голосування всіма членами парламенту або
тільки членами його вищого керівного органу (президії) тощо.
Наголошено, що важливе значення для реалізації парламентського виміру
реформи державного управління має формування незалежної парламентської
служби. Проведено аналіз закордонного досвіду й охарактеризовано основні
моделі організації парламентської служби та правового статусу парламентських
службовців у європейських країнах, а саме:
1) включення парламентської служби до державної (публічної) служби з
виділенням в особливу категорію, що має особливий нормативно-правовий статус
(Іспанія, Італія, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Франція та ін.);
2) повне відокремлення парламентської служби від державної (публічної)
служби та, як результат, існування окремого законодавства, що регулює
нормативно-правовий статус та організацію роботи парламентської служби
(Латвія, Чехія та ін.);
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3) визначення однакового нормативно-правового статусу для всіх
державних службовців; при цьому державні службовці, які працюють у
парламентських секретаріатах (апаратах), користуються особливими умовами
оплати праці (Греція, Данія, Словаччина тощо);
4) існування уніфікованих умов щодо нормативно-правового та
матеріального забезпечення для всіх державних службовців, включаючи
працівників парламентських секретаріатів (Австрія, Болгарія, Ісландія, Литва,
Сербія, Словенія, Хорватія, Швеція тощо).
Доведено, що подальший розвиток інституту парламентської служби (в
умовах реформування державного управління в Україні) потребує насамперед
його концептуальної визначеності як окремого інституційного виду в системі
державної служби (за прикладом дипломатичної служби або державної служби
в системі судових органів).
Усе це дало можливість зробити висновок про необхідність ухвалення
окремого законодавчого акта «Про парламентську службу», в якому є доцільним
не тільки дати чітке визначення парламентської служби, але й урегулювати
питання вступу на парламентську службу, її проходження та припинення,
управління парламентською службою, а також умови оплати праці
парламентських службовців, їх заохочення та соціальні гарантії, робочий час,
час відпочинку, відпустки, види відповідальності тощо.
У третьому розділі – «Основні чинники державно-управлінської
діяльності в Апараті Верховної Ради України» – особливу увагу приділено
таким питанням: система навчання та підвищення кваліфікації державних
службовців, інструменти управління людськими ресурсами, лідерство та
система наставництва, стратегічні засади розбудови кадрового потенціалу
Апарату.
На основі аналізу кращих вітчизняних та закордонних практик
представлено пріоритетні напрями удосконалення системи управління
персоналом у сфері державного управління, які можуть бути успішно
впроваджені в Україні, а саме: модернізація процедур добору кадрів та
проходження державної служби (зокрема, управління талантами, розвиток
мотивації, управління змінами, розвиток кадрової мобільності, управління
знаннями тощо); розвиток лідерства; розвиток внутрішніх та зовнішніх
комунікацій; формування нового брендингу державних органів; підвищення
привабливості та престижності державної служби тощо.
Зазначено, що кадрова мобільність передбачає службове просування
державних службовців, їх внутрішні та міжорганізаційні переходи
(переведення) з однієї посади на іншу протягом усієї професійної кар’єри.
Доведено, що створення належних умов для розвитку внутрішньої та
зовнішньої кадрової мобільності має відбуватись через такі заходи: визначення
єдиних вимог до посад державної служби і компетентностей державних
службовців (зокрема, шляхом розробки єдиної рамки компетентностей та
стандартизованих профілів посад на державній службі); організація стажування
та підвищення кваліфікації державних службовців за межами державного
сектору (зокрема, у міжнародних організаціях); визнання мобільності як
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переваги при прозорому просуванні по службі на основі заслуг; надання
можливостей для гнучкого та віддаленого режиму роботи, коли це є можливим
та відповідає потребам державних органів (передусім з метою підвищення
продуктивності результатів праці).
Визначено, що система управління талантами є сукупністю інструментів,
які дають можливість організації залучати, ефективно використовувати й
розвивати талант співробітників.
Аргументовано, що система управління талантами в державних органах
повинна відповідати певним критеріям, а саме: вона має бути спрямованою на
досягнення стратегічних цілей діяльності державних органів; відповідати їхнім
культурним та іншим особливостям; бути справедливою, прозорою і
зрозумілою усім співробітникам тощо. Наголошено, що основною метою
концепції управління талантами є цілеспрямований розвиток працівників,
розкриття їхнього потенціалу тощо.
Доведено, що комплектування парламентських секретаріатів (апаратів)
кадрами може відбуватися за різними напрямами та відрізнятися такими
ознаками: кількісний склад парламентського секретаріату (апарату); процедури
та критерії найму та звільнення його працівників; тип спеціальних знань, якими
вони володіють тощо.
Разом з тим, для забезпечення ефективної реалізації заходів із
запровадження дієвих інноваційних практик з управління людськими ресурсами
запропоновано розробити та затвердити комплексну стратегію розбудови
кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України на середньострокову
перспективу (до п’яти років).
Обґрунтовано, що удосконалення системи навчання та професійної
підготовки основних категорій парламентських стейкхолдерів (зокрема,
народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів, державних
службовців та інших працівників Апарату Верховної Ради України) є
пріоритетним завданням у процесі забезпечення парламентського виміру
реформи державного управління.
Для підвищення кваліфікації згаданих парламентських стейкхолдерів
запропоновано розпочати процес утворення нової парламентської освітньої
онлайн-платформи, яка має передбачати сучасні освітні інструменти та
технології, а також забезпечити на якісно новому рівні організацію навчального
процесу у Верховній Раді України. Наголошено, що для реалізації поставленої
мети є також доцільним використати методологію та підходи «змішаного
навчання», які на сьогодні успішно впроваджуються в навчальному процесі
провідними міжнародними організаціями та навчальними закладами в різних
країнах світу.
З метою забезпечення утворення нового інтегрованого освітнього
простору, реалізації пріоритетних завдань розвитку кадрового потенціалу
Верховної Ради України та її Апарату підготовлено рекомендації щодо
утворення парламентського освітньо-тренінгового центру, основними
завданнями діяльності якого можуть бути визначені такі: забезпечення
ефективного функціонування системи навчання та підвищення кваліфікації всіх
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категорій парламентських стейкхолдерів; вивчення на постійній основі їхніх
освітніх потреб; упровадження нових освітніх технологій у навчальний процес;
забезпечення необхідної науково-методичної та інформаційної підтримки
навчального процесу; проведення науково-дослідної роботи та участь у
розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань організації
навчальної діяльності у Верховній Раді України та її Апараті.
Встановлено, що в рамках реалізації реформи державного управління в
Україні важливого значення набувають питання розбудови системи
наставництва в усіх державних органах, зокрема в Апараті Верховної Ради
України.
Доведено, що наставництво, яке на сьогодні ефективно впроваджується в
державних органах багатьох країн, є процесом формування бажаних зразків
діяльності та професійних навичок у співробітників (відповідно до
встановлених стандартів роботи і вимог відповідного державного органу).
Зазначено, що успіх адаптації за допомогою цього методу переважно залежить
від досвіду і кваліфікації наставника, а також його здатності спілкуватися,
мотивувати, підтримувати своїх підопічних, забезпечувати конструктивний
зворотний зв’язок стосовно результатів роботи.
Стверджується, що наступність знань, навичок і отриманого досвіду
відіграє важливу роль в ефективності функціонування державних органів,
забезпечуючи їх цілісність, ефективність реалізації їхніх функцій та дотримання
затверджених правил поведінки тощо. Обґрунтовано, що з урахуванням
зростаючого навантаження на державні органи збільшується важливість якісної
і швидкої адаптації його співробітників до особливих та специфічних умов
роботи.
Зауважено, що розвиток системи наставництва в Апараті Верховної Ради
України має бути спрямований на вирішення таких завдань: мінімізація термінів
адаптації державного службовця до робочого процесу та скорочення часу на
засвоєння його посадових обов’язків; надання психологічної та моральної
підтримки в подоланні професійних труднощів, що виникають протягом
перших днів роботи; запобігання можливим помилкам та розвиток
спроможності працівників самостійно та якісно виконувати свої посадові
обов’язки; удосконалення системи мотивації державних службовців;
налагодження належної командної роботи тощо.
Акцентовано увагу на важливості забезпечення ефективного лідерства для
успішної реалізації реформи державного управління, а також окреслено основні
напрями розвитку лідерства (індивідуального та колективного) в державних
органах, зокрема у Верховній Раді України та її Апараті.
Одночасно визначено такі основні завдання розвитку лідерства на
парламентській службі: становлення та розвиток вищого корпусу
парламентської служби; забезпечення сталості та ефективності системи
управління роботою Парламенту України та його Апарату; забезпечення
оперативного реагування на вимоги та виклики часу, що виникають у зв’язку з
процесами суспільної трансформації та реалізацією політики європейської
інтеграції України тощо.
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У четвертому розділі – «Формування морально-ціннісної парадигми
реформи державного управління» – всебічно розглянуто підходи до формування
і розвитку цієї парадигми та її складових елементів, а саме: етичних стандартів
та етичної інфраструктури, нової корпоративної культури в державних органах,
стандартів гендерної рівності тощо. Одночасно зазначено на важливості
створення дієвої морально-ціннісної парадигми реформування державного
управління як важливого складового елементу загальнодержавної політики в
галузі державного будівництва. Зазначено, що термін «парадигма» є
багатозначним поняттям, яке залежно від контексту може означати певні,
обумовлені часом та обставинами, сталі на певний період стилі, традиції,
концепції, генеральні ідеї, нормативні акти тощо, за зміною яких можна
застосувати граничні умови (зміни парадигми).
Аргументовано, що реформування державного управління зумовлює
необхідність формування дієвої етичної інфраструктури як комплексу
нормативно-правових, політичних, організаційних, етичних та інших
інструментів і механізмів, що використовуються для формування високого рівня
морально-етичної поведінки посадових осіб, уповноважених на виконання
функції держави в процесі їхньої професійної діяльності. Встановлено, що
етизація процесів реформування державного управління саме через етичну
інфраструктуру має не тільки набути системного характеру, але й стати
пріоритетним об’єктом аналізу та подальших досліджень у галузі науки
державного управління.
Встановлено, що метою формування корпоративної культури в Апараті
Верховної Ради України є розвиток у його працівників розуміння ідеології
державного органу, в якому вони працюють, системи його цінностей, єдиних
стандартів поведінки та спілкування з колегами тощо.
До основних складових елементів нової корпоративної культури в Апараті
запропоновано віднести такі: принципи парламентської (державної) служби;
правила етичної поведінки, дрес-код; інструменти запобігання виникненню
конфліктів та їх дієвого вирішення; система мотивації, розвитку й
самореалізації працівників Апарату; система зовнішніх та внутрішніх
комунікацій; вимоги до рівня професійної компетентності працівників Апарату;
особисті якості працівників Апарату (звички, потреби, інтереси, моральні
цінності тощо); форми поведінки працівників Апарату (ритуали, традиції,
звичаї та ін.).
Підкреслено, що розвиток корпоративної культури є тривалим та
безперервним процесом, який має включати такі етапи: оцінювання наявного
стану корпоративної культури та узагальнення отриманих результатів
(визначення місії, стратегії, основних цілей і цінностей Апарату, а також
наявних ризиків і загроз); удосконалення системи внутрішніх та зовнішніх
комунікацій в Апараті, що має будуватися на принципах прозорості,
відкритості, толерантності та взаємної поваги; розробка нового кодексу
корпоративної культури Апарату Верховної Ради України та внесення
відповідних змін до правил внутрішнього службового розпорядку працівників
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Апарату, а також забезпечення їх безумовного дотримання всіма працівниками
Апарату.
Одночасно в межах реалізації процесу формування нової корпоративної
культури в Апараті мають бути враховані особливості службової діяльності
працівників Апарату, інші важливі внутрішні та зовнішні виклики тощо.
Наголошено, що розвиток корпоративної культури передбачає активне
включення в цей процес не тільки рядових співробітників Апарату, але і його
керівництва з метою формування ефективного лідерства та вироблення нового
та більш дієвого стилю управління Апаратом.
Акцентовано увагу на важливості впровадження стандартів гендерної
рівності, забезпечення рівномірного представлення жінок і чоловіків у всіх
державних органах, зокрема в Апараті Верховної Ради України. Зазначено, що
одним із найбільш пріоритетних завдань реалізації державної гендерної
політики в Україні на сучасному етапі є створення відповідної нормативноправової бази, яка має поступово приводитись у відповідність до міжнародних
стандартів.
Одночасно важливим завданням реалізації державної гендерної політики
визначено забезпечення реалізації державою основних міжнародних договорів у
сфері протидії дискримінації, упровадження міжнародних стандартів з цього
питання в національне законодавство та практику функціонування системи
публічного управління України.
Виділено комплексний гендерний підхід як порівняно нову
фундаментальну стратегію забезпечення гендерної рівності, що зумовлює
застосування всієї сукупності різноманітних методик та інструментів з питань
упровадження стандартів гендерної рівності в державних органах (зокрема, в
Апараті Верховної Ради України), удосконалення процесів прийняття
управлінських рішень на всіх рівнях.
У зв’язку з цим всебічно розглянуто такі інструменти забезпечення
стандартів гендерної рівності в органах державної влади, а саме: гендерний
аналіз (процес оцінювання різного впливу діючих або проєктів нових програм,
нормативно-правових актів із різних аспектів життєдіяльності окремих
гендерних груп або суспільства загалом); гендерний аудит (універсальний та
ефективний інструмент просування політики гендерної рівності, який дає
можливість забезпечити виконання таких важливих завдань: моніторинг,
оцінювання, налагодження комунікацій, впровадження гендерно-чутливих
методів роботи тощо); гендерно-правова експертиза (аналіз чинних актів
законодавства, проєктів нормативно-правових актів, результатом якого має
стати надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків) та ін.
Зауважено про необхідність проведення на постійній основі гендерного
аудиту в Апараті Верховної Ради України та визначено його основні завдання, а
саме: розширити розуміння широкого кола парламентських стейкхолдерів щодо
гендерної проблематики; виявити й поширити інформацію про методи, правила
і ставлення до гендерних питань; визначити рівень гендерної чутливості
кадрової політики в Апараті; вивчити співвідношення чисельності чоловіків і
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жінок в Апараті (на різних рівнях); сформулювати базові принципи та критерії
щодо аналізу показників гендерної рівності; оцінити обсяг ресурсів, виділених
на впровадження стандартів гендерної рівності, а також ефективність їх
використання тощо.
У п’ятому розділі – «Інноваційні підходи до забезпечення
парламентського виміру реформи державного управління» – розглянуто
питання стратегічного планування в системі державного управління, здійснення
аналізу політики та удосконалення процедури прийняття управлінських рішень,
упровадження системи управління якістю в державному управлінні, проведення
функціонального обстеження в державних органах (зокрема, в Апараті
Верховної Ради України).
Аргументовано, що новий стратегічний план розвитку Апарату Верховної
Ради України має ґрунтуватися на відповідній системі цінностей, яка включає такі
складові елементи: професіоналізм (компетентне, об’єктивне й неупереджене
виконання працівниками Апарату своїх посадових обов’язків, постійне
підвищення рівня професійної компетентності); співпраця та комунікація (обмін
інформацією, досвідом, знаннями, результатами діяльності серед працівників
Апарату, керівництвом Апарату та іншими працівниками); доброчесність
(спрямованість дій працівників Апарату на захист публічних інтересів та
запобігання конфлікту інтересів під час виконання посадових обов’язків);
ефективність (раціональне і результативне використання працівниками Апарату
свого робочого часу, інших ресурсів під час виконання посадових обов’язків);
політична неупередженість (недопущення впливу політичних поглядів на дії та
рішення працівників Апарату, а також утримання від демонстрації власних
політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків тощо).
Одночасно підкреслюється, що формулювання пакета стратегічних цілей
є одним із найбільш важливих етапів стратегічного планування, оскільки воно
впливає на постановку довгострокових цілей, а також на визначення посадових
осіб, відповідальних за їх виконання. Остаточний стратегічний документ
повинен також містити стратегічні цілі, показники та стратегічні завдання для
їх досягнення, а також індикатори вимірювання результативності та досягнення
бажаних результатів.
Ураховуючи вищевикладене та беручи до уваги пріоритетні напрями
забезпечення парламентського виміру реформи державного управління,
запропоновано визначити такі стратегічні цілі подальшої діяльності та розвитку
Апарату Верховної Ради України: удосконалення структури Апарату,
покращення внутрішніх процедур і процесів; розвиток інституту
парламентської служби, розбудова кадрового потенціалу та удосконалення
системи управління людськими ресурсами в Апараті; покращення аналітичнодослідницького супроводу законодавчого процесу у Верховній Раді України,
підвищення якості законопроєктів, що вносяться на її розгляд; сприяння
посиленню ефективності парламентського контролю за упровадженням
прийнятих законів та за діяльність органів виконавчої влади; розвиток
електронного парламентаризму, забезпечення відкритості Верховної Ради
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України та її Апарату, розвиток ефективної взаємодії з громадянами, сприяння
підвищенню рівня громадської довіри до законодавчої гілки влади загалом.
Зазначено, що метою аналізу є напрацювання оптимального рішення з
метою вирішення тієї чи іншої проблеми суспільного розвитку, реформування
та розвитку системи державного управління. Аргументовано, що країни ЄС
почали активно інституціоналізувати аналіз публічної політики у свою
діяльність, зокрема в рамках реалізації широкомасштабної реформи державного
управління. Європейська комісія також активно використовує інструмент
аналізу політики у своїй діяльності, видаючи методичні рекомендації,
посібники та інші документи з цього питання, а також приймаючи певні
рішення, зокрема з реалізації секторальних політик ЄС.
Наголошено, що найбільш відомими національними школами з
просування інструменту аналізу політики в країнах ЄС є нідерландська,
французька, німецька та шведська. Водночас встановлено, що Європейська
тренінгова фундація, яка була заснована у 1994 році в італійському місті Турині,
на сьогодні є найбільш активною та відомою установою в ЄС з питань
популяризації інструменту аналізу політики, а також уніфікації підходів різних
національних шкіл.
Зауважено, що більш активне використання інструменту аналізу політики
в межах упровадження парламентського виміру реформи державного
управління має забезпечити досягнення таких важливих завдань: посилити роль
Уряду в законотворчих процесах як основного розробника державної політики
на національному рівні; налагодити більш ефективну співпрацю і періодичність
комунікації комітетів Верховної Ради України та відповідних органів виконавчої
влади (відповідно до предметів відання парламентських комітетів); забезпечити
проведення на належному рівні обговорення визначених питань (у рамках
законотворчого процесу) із залученням представників експертного середовища
та громадянського суспільства; підвищити якість і дієвість упровадження
прийнятих законодавчих актів (зокрема, шляхом розвитку інструментів
парламентського контролю).
Встановлено такі завдання проведення функціонального обстеження в
державних органах: забезпечити постійний аналіз відповідності функцій
відповідного державного органу актам чинного законодавства, проаналізувати
внутрішню структуру державних органів покладеним на них завданням;
сприяти вирішенню проблемних питань у діяльності державних органів,
зокрема шляхом усунення дублюючих функцій або функцій, що не належать до
сфери їх повноважень.
Виділено такі чотири типи функціонального обстеження, а саме:
горизонтальне, вертикальне, системне та змішане. Зазначено, що процес
проведення функціонального обстеження складається з трьох етапів, а саме:
підготовчого, основного та заключного. Зауважено, що підготовка конкретних
рекомендацій із проведення функціонального обстеження має бути здійснено з
урахуванням специфіки діяльності та правового статусу того чи іншого
державного органу.
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Розглянуто особливості формування системи управління якістю та
аргументовано доцільність її впровадження в діяльність державних органів,
зокрема Апарату Верховної Ради України.
Детально проаналізовано окремі стандарти та інструменти управління
якістю (зокрема, міжнародні стандарти ISO 9001-2001, інструмент «Загальна
схема оцінки якості» (Common Assessment Framework, CAF) тощо). Зазначено,
що ефективне використання згаданих стандартів та інструментів буде
можливим лише за умови розуміння методології, інституційного та ресурсного
забезпечення реалізації плану заходів щодо впровадження системи управління
якістю в діяльність державних органів.
ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дали можливість отримати нові результати у
галузі науки державного управління, які у сукупності розв’язують важливу
наукову проблему щодо реалізації реформи державного управління та
упровадження її парламентського виміру. Це дало змогу сформулювати такі
принципові положення та висновки:
1. Системний аналіз наукових напрацювань щодо реформування
державного управління дає підстави стверджувати, що згадане питання стало
пріоритетним об’єктом уваги багатьох вітчизняних та міжнародних учених, які
досліджують наукові та практичні проблеми реалізації реформи державного
управління. Разом з тим, більшість із них вивчає лише деякі окремі аспекти цієї
наукової проблеми. Проте комплексного дослідження питань імплементації та
забезпечення парламентського виміру реформи державного управління досі ще
не було проведено.
Враховуючи вищевикладене, аргументовано доцільність дослідження
питання реформування державного управління (зокрема, його змісту, мети,
структури, елементів і зв’язків, механізмів та інструментів функціонування і
розвитку) в контексті системної методології та теорії організацій.
Доведено, що системний аналіз питань реформування державного
управління базується на таких принципах: єдності – спільний розгляд системи як
єдиного цілого і як сукупності частин; розвитку – врахування мінливості
системи, її здатності до розвитку, накопичення інформації, з урахуванням
динаміки навколишнього середовища; глобальної мети – відповідальність за
вибір глобальної мети; функціональності – спільний розгляд структури системи і
функцій із пріоритетом функцій над структурою; поєднання децентралізації і
централізації; ієрархії – облік супідрядності й ранжирування частин;
невизначеності – врахування ймовірності подій; організованості – ступінь
виконання рішень і висновків.
Реформування державного управління визначено як процес формування
ефективної відкритої системи державного управління у взаємодії всіх її елементів
(відповідно до встановлених європейських принципів і стандартів належного
(демократичного) врядування. Наголошено на необхідності продовження наукових
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розробок питань реформування державного управління саме з позицій галузі
науки державного управління як «технонауки» та науки нового покоління.
2. За результатами дослідження діяльності міжнародних організацій
(передусім ЄС, ПРООН, ОЕСР тощо) з питань підтримки реалізації реформи
державного управління виділено шість ключових принципів (напрямів)
реалізації згаданої реформи, а саме: стратегія реформування державного
управління; розробка і координація державної політики; державна служба та
управління людськими ресурсами; підзвітність; надання адміністративних
(публічних) послуг; управління державними фінансами. Ці напрями, які мають
чітку систему індикаторів для вимірювання прогресу в реалізації реформи,
ґрунтуються на концепції належного (демократичного) врядування, що лежить в
основі єдиного адміністративного простору ЄС.
Визначено, що парламентський вимір реформи державного управління
набуває дедалі більшої актуальності на міжнародному рівні з урахуванням
глобалізаційних процесів, тематики міжпарламентського співробітництва та
пріоритетів діяльності міжнародних організацій у цій сфері.
3. Проведений аналіз нормативно-правового статусу, основних функцій та
функціонування діяльності парламентів та їхніх секретаріатів (апаратів) у
зарубіжних країнах дозволив зробити висновок про те, що велика
різноманітність в організації роботи парламентів зумовлює також суттєві
відмінності у структурі, кількісному складі та функціях їхніх секретаріатів
(апаратів).
У зв’язку з цим визначено таку класифікацію секретаріатів (апаратів)
парламентів: за компетенцією (загальної або спеціальної компетенції); за
структурою (складні або прості); за рівнем управління (з горизонтальною
(галузевою) або вертикальною (ієрархічною) структурою); за належністю до
політичних партій (партійний або позапартійний парламентський секретаріат);
за здійсненням функцій (виконання організаційних, аналітичних, матеріальнотехнічних та інших функцій); за типом персоналу (адміністративний апарат,
особистий апарат членів парламенту і позаштатний апарат) тощо.
Одночасно виділено основні функції секретаріатів (апаратів) парламентів,
а саме: адміністративно-господарські та фінансові функції (у тому числі
управління майном, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту
та його членів, підготовка фінансових звітів тощо); надання науково-дослідних
та інформаційно-комунікаційних послуг; управління документообігом та
підтримка реалізації на належному рівні законодавчого процесу в парламенті.
Встановлено, що Апарат Верховної Ради України надає всі згадані види послуг,
що вигідно відрізняє його від парламентських секретаріатів (апаратів) інших
країн, більшість з яких надають лише окремі види послуг.
4. Досліджено особливості функціонування інституту парламентської
служби як окремого виду державної (публічної) служби, що базується на
концепції «парламентської автономії». Дано визначення парламентської служби
в Україні як служби особливого характеру, що полягає у професійній діяльності
парламентських службовців, пов’язаній із правовим, науково-експертним,
дослідницько-аналітичним, документальним, організаційним, інформаційним,
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фінансовим, матеріально-технічним та іншим забезпеченням діяльності
Парламенту України та його органів, народних депутатів України та
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
Виділення чотирьох основних моделей організації парламентської служби
в європейських країнах та їх подальший аналіз дозволили визначити подальші
напрями розбудови інституту парламентської служби в Україні, а також
розвитку національного законодавства з цього питання.
5. Для визначення основних чинників державно-управлінської діяльності
в Апараті Верховної Ради України здійснено концептуалізацію стратегічних
засад розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України
проаналізовано питання щодо осучаснення управлінської парадигми у сфері
реалізації кадрової політики, вироблення моделі безперервної, сталої, дієвої
роботи з персоналом, упровадження нових кадрових практик та інформаційних
технологій у діяльність Апарату.
Спираючись на узагальнення кращих практик та досвіду зарубіжних країн
у цій сфері, виділено основні завдання, які потребують невідкладного
вирішення, а саме: приведення основних напрямів роботи з персоналом
Апарату у відповідність з основними завданнями реформи державного
управління (насамперед з огляду на здатність аналізувати, розробляти,
реалізовувати, вчасно приймати та коригувати управлінські рішення);
забезпечення подальшого розвитку нормативно-правової бази (з урахуванням
відповідних європейських стандартів у цій сфері); запровадження стратегічного
управління процесами професійного розвитку персоналу з метою забезпечення
постійного моніторингу, оцінювання, прогнозування, планування роботи з
персоналом в Апараті; забезпечення безперервної інституційної пам’яті та
постійного зв’язку між різними поколіннями працівників Апарату; утворення
умов для планування їхнього кар’єрного росту та удосконалення системи
професійного навчання основних парламентських стейкхолдерів з метою
задоволення потреб Верховної Ради України у високопрофесійних фахівцях і
забезпечення умов для постійного підвищення рівня їхньої професійної
компетентності.
6. Встановлено, що реалізація реформи державного управління є
неможливою без створення та утвердження нових ідеалів суспільного розвитку
з певними цінностями, нормами, орієнтирами. У зв’язку з цим визначено
підходи до формування нової морально-ціннісної парадигми реформування
державного управління, а також комплексно проаналізовано її складові
елементи, а саме: етичні стандарти, нову корпоративну культуру, стандарти
гендерної рівності тощо.
Зазначено, що важливим завданням для забезпечення парламентського
виміру реформи державного управління є формування нової корпоративної
культури в Апараті Верховної Ради України, яку пропонується розуміти як
унікальну систему цінностей та переконань, формальних і неформальних
правил, традицій і звичаїв, що безумовно поділяється і підтримується всіма
працівниками Апарату та зумовлює їхню поведінку шляхом об’єднання зусиль
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як усього колективу, так і окремих його членів для досягнення поставлених
цілей і завдань.
У зв’язку з цим окреслено такі напрями розвитку корпоративної культури
в Апараті: доведення до кожного працівника його ролі в досягненні
стратегічних цілей діяльності Апарату; підтримка зовнішніх символів
(індикаторів), що включають вимоги до зовнішнього вигляду працівників,
оформлення приміщень тощо; дотримання цінностей парламентської служби та
вимог до професійної поведінки працівників Апарату тощо.
Аргументовано необхідність забезпечення стандартів гендерної рівності в
реалізації реформи державного управління та наголошено на необхідності
проведення на постійній основі гендерного аудиту в державних органах
(зокрема, в Апараті Верховної Ради України) у такій послідовності: визначення
структурного підрозділу, відповідального за проведення гендерного аудиту, з
урахуванням його спроможності (достатня чисельність персоналу, належний
рівень професійної компетентності працівників тощо); створення робочої групи
з питань проведення гендерного аудиту за участі незалежних експертів;
проведення навчання працівників з питань упровадження стандартів гендерної
рівності; проведення гендерного аудиту (відповідно до затвердженого плануграфіка); узагальнення результатів, підготовка підсумкового звіту з
відповідними рекомендаціями тощо.
7. Розкрито форми та зміст індивідуального та колективного лідерства в
реалізації реформи державного управління та забезпечення її парламентського
виміру (як на політичному (керівництво Парламентом України, його комітетами,
іншими робочими органами), так і на адміністративному (керівництво
Апаратом) рівнях, зокрема шляхом утворення колегії чи управлінської ради в
Апараті).
Окреслено напрями подальшого розвитку та підтримки ефективного
лідерства в державних органах (зокрема, в Апараті Верховної Ради України), а
саме: розробка нових навчальних програм та курсів; управління талантами;
розвиток стратегічного мислення, яке має враховувати об’єктивні тенденції
еволюції системи державного управління; формування дієвого кадрового
резерву; розбудова системи наставництва; проведення тематичних навчальних
заходів та стратегічних сесій із різних аспектів розвитку лідерства тощо.
8. На базі аналізу досвіду зарубіжних країн (насамперед Австралії,
Великої Британії, Канади, Молдови та ін.) виявлено і проаналізовано
інноваційні підходи та інструменти щодо подальшої реалізації реформи
державного управління (зокрема, стратегічне планування, аналіз політики,
функціональне обстеження органів державної влади тощо), а також доведено
доцільність їх більш активного використання в діяльності Верховної Ради
України та її Апарату.
Наголошено на важливості запровадження цілісної системи стратегічного
планування, яке може бути визначено як скоординований та узгоджений процес
визначення довгострокового бачення розвитку відповідного державного органу,
його перетворення в реалістичні цілі та завдання реалізації певних напрямів
державної політики.
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Визначено основні риси стратегічного планування в державному
управлінні, а саме: спрямованість на середньотермінову та довготермінову
перспективу; орієнтація на досягнення визначених відповідними державними
органами цілей; органічний взаємозв’язок поставлених цілей з обсягом і
структурою ресурсів, потрібних для їх досягнення; урахування впливу
різноманітних умов і факторів, що визначають стан об’єкта планування тощо.
Одночасно аргументовано необхідність розробки єдиної методології
аналізу публічної політики для всіх державних органів, що має забезпечити
досягнення таких цілей: створення єдиного механізму у формуванні та
реалізації державної політики, забезпечення більш тісної співпраці між
Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України у цій сфері;
посилення ролі Парламенту України у процесах формування та оцінювання
державної політики, а також здійснення парламентського контролю;
забезпечення структурування діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади
щодо реалізації цілісної державної політики, а не виконання окремих рішень чи
програм; зменшення існуючого «законодавчого спаму» у Верховній Раді
України тощо.
Встановлено такі завдання проведення функціонального обстеження в
державних органах: забезпечити постійний аналіз відповідності функцій
відповідного державного органу актам чинного законодавства, проаналізувати
внутрішню структуру державних органів на відповідність до покладених на них
завдань; сприяти вирішенню проблемних питань у діяльності державних
органів, зокрема шляхом усунення дублюючих функцій або функцій, що не
належать до сфери їхніх повноважень.
Аналіз результатів функціонального обстеження, яке вперше в історії
Апарату Верховної Ради України було проведено у період з грудня 2019 року по
червень 2020 року (за підтримки ЄС, ПРООН та інших міжнародних
організацій) дав можливість зробити такі висновки: діюча структура Апарату є
застарілою та потребує кардинального реформування; план модернізації має
передбачати об’єднання функцій одного типу для забезпечення ефекту
масштабу та посилення синергії, а також визначення чітких ліній
підпорядкування між відповідними посадовими особами та структурними
підрозділами Апарату; є доцільним сприяти уникненню дублювання функцій
між окремими структурними підрозділами, а також удосконаленню їхньої
організаційної структури з метою забезпечення оптимальної чисельності та
справедливого навантаження на діяльність їхніх працівників.
9. Обґрунтовано, що система управління якістю є важливим та
необхідним інструментом для підвищення ефективності діяльності усіх
державних органів. Вона ефективно використовується у більшості країн
Європейського Союзу, що є гарним прикладом і для України.
Водночас необхідно визначити певні особливості, які доцільно
враховувати при її впровадженні у державних органах, а саме: визначення
поточного стану справ у відповідному державному органі, його сильних сторін,
прихованих можливостей та потенціалу для розвитку; уточнення якості та
результативності виконання поставлених завдань відповідним державним
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органом, його структурними підрозділами та посадовими особами; проведення
аналізу реалізації основних робочих процесів у відповідному державному
органі (прийняття управлінських рішень, організація роботи зі зверненнями
громадян тощо), а також підготовка пропозицій щодо їх удосконалення; оцінка
ефективності, результативності та якості взаємодії між структурними
підрозділами тощо.
Дієвими інструментами для впровадження системи якості в Апараті
Верховної Ради України може стати утворення постійної робочої групи з цього
питання, а також затвердження розпорядженням Керівника Апарату відповідних
методичних рекомендацій, які мають забезпечити встановлення єдиних підходів
та критеріїв до порядку проведення попереднього обстеження системи
управління якістю в Апараті, визначення напрямів для підвищення
результативності та ефективності діяльності окремих структурних підрозділів
та посадових осіб, а також державного органу загалом.
10. Підготовлено рекомендації щодо забезпечення парламентського
виміру реформи державного управління та запропоновано Верховній Раді
України:
- прийняти окремий законодавчий акт «Про парламентську службу»;
затвердити нову структуру Апарату Верховної Ради України, яка має бути менш
ієрархічною та забезпечувати більший рівень делегування повноважень;
- ухвалити стратегічний план розвитку Апарату з визначенням загальної
мети, місії та цінностей його діяльності, а також утворити постійний орган
(колегія або управлінська рада Апарату), який має відповідати за його
впровадження;
- затвердити детальну дорожню карту для реалізації стратегії
інституційних та кадрових змін в Апараті на середньострокову перспективу (до
п’яти років);
- забезпечити проведення прогнозування потреби у фахівцях відповідної
кваліфікації у структурних підрозділах Апарату на довгострокову перспективу
(до десяти років);
- розробити та затвердити новий кодекс корпоративної культури
працівників Апарату;
- забезпечити утворення парламентського навчально-тренінгового центру
та нової навчальної онлайн-платформи «Управління знаннями» з метою
реалізації на більш якісній основі освітньої діяльності з професійного навчання
основних категорій парламентських стейкхолдерів;
- оновити положення про систему професійного навчання державних
службовців та інших працівників Апарату (з урахуванням досвіду
Європейського Парламенту та кращих практики національних парламентів
держав-членів ЄС);
- започаткувати проведення на постійній основі гендерного аудиту
(відповідно до запропонованої методології);
- сприяти формуванню та подальшому розвитку мережі посадових осіб,
відповідальних за впровадження стандартів гендерної рівності у структурних
підрозділах Апарату;
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- утворити ресурсний центр з питань наставництва для забезпечення
професійного
розвитку
парламентських
стейкхолдерів
(насамперед
новопризначених працівників Апарату);
- упровадити внутрішню систему управління якістю (з урахуванням
міжнародних стандартів якості, а також кращих вітчизняних та закордонних
практик у цій галузі).
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографія
1. Щербак Н. В. Парламентський вимір реформи державного управління:
вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / Інститут законодавства
Верховної Ради України. Київ: Вид-во «Людмила», 2020. 382 с.
Статті у наукових фахових виданнях України з державного управління
2. Щербак Н. В. Упровадження інноваційних інструментів та практик
управління людськими ресурсами в Апараті Верховної Ради України. Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 5. С. 137-149.
3. Щербак Н. В. Стратегічне планування у діяльності парламентів та їх
секретаріатів: міжнародні практики та досвід зарубіжних країн. Наукові записки
Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 6. С. 90-99.
4. Щербак Н. В. Функціональне обстеження як дієвий інструмент
реформування органів державної влади та підвищення ефективності їх
діяльності (на прикладі Апарату Верховної Ради України). Державне
управління:
удосконалення
та
розвиток.
2016.
№ 12.
URL:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1712 (дата звернення: 16.11.2020).
5. Щербак Н. В. Роль корпоративної культури у підвищенні рівня
професійної компетентності державних службовців та посадових органів
місцевого самоврядування в умовах реформування державного управління.
Теорія та практика державного управління : збірник наукових праць. Харків,
2016. № 2. С. 80-86.
6. Щербак Н. В. Про деякі аспекти модернізації управління людськими
ресурсами в Апараті Верховної Ради України (в умовах реалізації
реформи державного управління). Державне управління: удосконалення та
розвиток. 2017. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1718 (дата
звернення: 16.11.2020).
7. Щербак Н. В. Особливості формування корпоративної культури в
державному управлінні: вітчизняний та зарубіжний досвід. Держава та
регіони (Серія «Державне управління») : науково-виробничий журнал.
Запоріжжя, 2016. № 53. С. 138-144.
8. Щербак Н. В. Розвиток системи управління якістю в Апараті
Верховної Ради України в контексті модернізації державного управління.

31

Право та державне управління : збірник наукових праць. Запоріжжя, 2018.
№ 4. С. 230-236.
9. Щербак Н. В. Інституційна підтримка модернізації державного
управління в умовах реалізації політики європейської інтеграції. Аспекти
публічного управління : науковий журнал. Дніпро, 2016. № 3(29). С. 21-28.
10. Щербак Н. В. Розробка стратегічного плану розвитку Апарату
Верховної Ради України як пріоритетний напрям реалізації парламентської
реформи. Держава та регіони (Серія «Державне управління») : наукововиробничий журнал. Запоріжжя, 2018. № 3. С. 184-190.
11. Щербак Н. В. Особливості роботи секретаріатів парламентів. Аспекти
публічного управління. Дніпро, 2020. № 4. С. 84-96.
12. Щербак Н. В. Упровадження стандартів гендерної рівності в Апараті
Верховної Ради України. Держава та регіони (Серія «Державне управління») :
науково-виробничий журнал. Запоріжжя, № 3. С. 120-129.
13. Щербак Н. В. Розширення представництва жінок у Верховній Раді
України (в умовах реалізації реформи державного управління та
парламентської реформи). Публічне управління та митне адміністрування :
науковий збірник. Одеса, 2020. № 4(27). С. 16-20.
14. Щербак Н. В. Вибір оптимального підходу до вирішення проблем
політики (в умовах реформування державного управління). Актуальні
проблеми державного управління : збірник наукових праць. Харків, 2020.
№ 2(58). С. 77-84.
15. Щербак Н. В. Здійснення моніторингу та аналізу впливу державної
політики (в умовах реалізації реформи державного управління). Збірник
наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020.
№ 1-2. С. 370-384.
16. Щербак Н. В. Упровадження стандартів гендерної рівності в умовах
модернізації державного управління та реалізації парламентської реформи.
Теорія та практика державного управління : збірник наукових праць. Харків,
2020. Вип. 4 (71). С. 47-54.
17. Щербак Н. В. Інституційне забезпечення реалізації державної ґендерної
політики в умовах реформування державного управління. Право та державне
управління : збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. № 3. С. 141-149.
18. Щербак Н. В. Міжнародні стандарти з питань ґендерної рівності та їх
упровадження в Україні (в умовах реформування державного управління).
Право та державне управління : збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020.
№ 4. С. 153-165.
19. Щербак Н. В. Розвиток парламентської публічної служби: вітчизняний
та зарубіжний досвід. Державно-управлінські студії : електронне наукове
фахове видання Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України. 2019. № 5. URL: http://studio.ipk.edu.ua (дата звернення: 16.11.2020).
20. Щербак Н. В. Розвиток лідерства на парламентській службі:
вітчизняний та зарубіжний досвід. Літопис Волині : Всеукр. наук. часоп. Луцьк,
2020. № 22, С. 146-151.

32

21. Щербак Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку національного
законодавства з питань гендерної рівності (в умовах реформування системи
державного управління та реалізації парламентської реформи). Публічне
управління та митне адміністрування : науковий збірник. Одеса, 2020.
№ 3(26). С. 22-27.
22. Щербак Н. В. Формування позитивного іміджу органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в умовах модернізації публічного
управління в Україні. Право та державне управління : збірник наукових праць.
2016. № 1 (22). С. 94-99.
23. Щербак Н. В. Упровадження аналізу політики у діяльність органів
державної влади (в умовах модернізації державного управління та реалізації
парламентської реформи). Ефективність державного управління : збірник
наукових праць. Львів, 2020. № 3. С. 150-167.
24. Щербак Н. В. Налагодження ефективної взаємодії між основними
стейкхолдерами процесу аналізу політики (в умовах реформування державного
управління). Публічне управління і адміністрування в Україні : науковий
журнал. Одеса, 2020. № 20. С. 16-20.
25. Щербак Н. В. Стратегічне планування в системі державного
управління. Державне управління та місцеве самоврядування : збірник
наукових праць. Дніпропетровськ, 2020. № 3(46). С. 52-60.
Статті в міжнародних наукових фахових виданнях
26. Schebak N. Parliamentary Reform implementation in Ukraine: Main
Objectives and Achieved Results. Innovative economics and management :
International scientific Refereed and reviewed journal. Batumi, 2020. Vol. 7, № 3.
Рр. 51-65.
27. Scherbak N. New Human Resources Management Strategy of the
Verkhovna Rada of Ukraine Secretariat as an Important Tool for Parliamentary
Reform Implementation. Public Administration and Regional Development :
Academic Journal. Mykolayiv, 2020. № 9. Рр. 837-856.
Посібники, статті та матеріали в інших виданнях
28. Політична освіта публічних службовців в Україні: навчальний
посібник / за заг. ред. Н. Алюшиної. Київ : Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу, 2020. 199 с. Особистий внесок авторки:
охарактеризовано основні принципи демократичної моделі управління.
29. Посібник для керівників державної служби / за заг. ред. Н. Алюшиної.
Київ : ТОВ «ВІСТКА», 2019. 422 с. Особистий внесок авторки: досліджено
питання аналізу політики та управління змінами в державному управлінні.
30. Розвиток міжмуніципального співробітництва у сфері надання
адміністративних послуг та електронного врядування на місцевому рівні :
навчальний посібник / за заг. ред. Д. Ю. Записного. Київ : GIZ, 2019. 217 с.
Особистий внесок авторки: узагальнено кращі вітчизняні та зарубіжні
практики реформування системи надання адміністративних послуг та
розвитку електронного врядування.

33

31. Управління комунальною власністю в умовах реформування
місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва :
навчальний посібник / за заг. ред. М. М. Шкільняка. Київ : GIZ, 2019. 345 с.
Особистий внесок авторки: систематизовано та представлено досвід України
та інших зарубіжних країн щодо реалізації реформи місцевого самоврядування.
32. Управління проектами в міжмуніципальному співробітництві :
навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. Київ : GIZ,
2019. 247 с. Особистий внесок авторки: проаналізовано питання
стратегічного планування та оцінки ефективності реалізації проектів.
33. Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації
реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального
співробітництва : навчальний посібник / за заг. ред. Н. В. Щербак. Київ :
Видавництво «Феннікс», 2018. 156 с. Особистий внесок авторки: визначено
основні напрями розвитку корпоративної культури в органах місцевого
самоврядування в контексті реалізації реформи децентралізації.
Тези доповідей, матеріали науково-практичних конференцій
34. Щербак Н. Про деякі аспекти проведення функціонального
обстеження в органах державної влади та підвищення ефективності їх
діяльності (на прикладі Апарату Верховної Ради України). Актуальні проблеми
менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку
економіки : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Тернопіль,
15 травня 2020 року) / відп. за випуск М. Шкільняк. Тернопіль : ТНЕУ, 2020.
С. 222-226.
35. Щербак Н. Підходи до розробки нового стратегічного плану розвитку
Апарату Верховної Ради України). Розвиток публічного управління в Україні :
матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 23-24 квітня 2020 року) /
за ред. В. Загорського, А. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. С. 290-295.
36. Щербак Н. Основні завдання та напрями зміцнення кадрового
потенціалу Апарату Верховної Ради України. Актуальні проблеми
менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали наук.практ. конф. за міжнар. участю (Тернопіль, 17 квітня 2019 року) / відп. за вип.
М. Шкільняк. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 251-258.
37. Щербак Н. Підходи до розробки нового стратегічного плану розвитку
Апарату Верховної Ради України. Про деякі аспекти стратегічного планування
в органах державної влади : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю
(Львів, 11-12 квітня 2019 року) / за ред. В. Загорського, А. Ліпенцева. Львів :
ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 337-341.
38. Щербак Н. Про деякі аспекти управління якістю в державному
управлінні. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку
економіки : збірник тез всеукраїнської наук.-практ. конф. (Тернопіль, 18 квітня
2018 року) / відп. за вип. М. Шкільняк. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 416-422.
39. Щербак Н. Організація
роботи парламентів та секретаріатів
парламентів: порівняльний аналіз. Проблеми розвитку публічного управління в
Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю до 100-річчя

34

запровадження державної служби України (Львів, 12-13 квітня 2018 року) / за
ред. В. Загорського, А. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 331-335.
40. Щербак Н. Про деякі аспекти реалізації парламентської реформи в
Україні. Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матеріали наук.практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 06-07 квітня 2018 року) / за ред.
В. Загорського, А. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 291-294.
41. Щербак Н. Підходи до формування нової корпоративної культури в
умовах реалізації реформи публічного управління. Міжрегіональне
співробітництво в національному та міжнародному вимірах : збірник
матеріалів доповідей міжнародної наук.-практ. конф. (Тернопіль, 18-19 жовтня
2016 року) / відп. за вип. М. Шкільняк. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 239-243.
42. Щербак Н. Забезпечення вибору оптимальних підходів здійснення
аналізу державної політики та прийняття управлінських рішень. Європейський
вимір публічного управління : матеріали І регіональної наукової конференції
(Чернігів, 22 грудня 2017 року) / за заг. ред. О. М. Руденко,
О. В. Михайловської. Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 14-21.
43. Щербак Н. Розвиток національного законодавства з питань гендерної
рівності. Європейський вимір публічного управління : матеріали ІІ регіональної
наукової конференції (Чернігів, 21 грудня 2018 року) / за заг. ред.
О. М. Руденко, О. В. Михайловської. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 53-58.
44. Щербак Н. Забезпечення інституційної підтримки державної
гендерної політики. Європейський вимір публічного управління : матеріали
ІІІ регіональної наукової конференції (Чернігів, 20 грудня 2019 року)/ за заг.
ред. О. М. Руденко, О. В. Михайловської. Чернігів : ЧНТУ, 2019. С. 97-102.
45. Щербак Н. Упровадження стандартів гендерної рівності та проведення
гендерного аудиту в органах державної влади. Збірник тез доповідей учасників
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.) /
за заг. ред. А. В. Стасишина, О. М. Руденко. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка,
2020. С. 62-66.
АНОТАЦІЯ
Щербак Н. В. Реформа державного управління: парламентський
вимір. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного
управління. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021.
Дисертація присвячена актуальним питанням реформування державного
управління та забезпечення її парламентського виміру. Досліджено міжнародні
стандарти та кращі практики реалізації реформи державного управління в
різних країнах світу.
Охарактеризовано нормативно-правовий статус, основні функції
парламентів та їхніх секретаріатів, а також виокремлено проблемне поле
розвитку інституту парламентської служби.
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Узагальнено ключові напрями реалізації державної кадрової політики та
на цій основі концептуалізовано стратегічні рамки управління людськими
ресурсами в Апараті Верховної Ради України.
Розглянуто питання удосконалення системи навчання та підвищення
кваліфікації державних службовців Апарату Верховної Ради України та інших
категорій парламентських стейкхолдерів (насамперед народних депутатів
України та їх помічників-консультантів).
Розглянуто питання формування морально-ціннісної парадигми реформи
державного управління та проаналізовано її складові елементи. Аргументовано
необхідність забезпечення стандартів гендерної рівності, а також окреслено
шляхи розвитку корпоративної культури у державних органах в умовах
реалізації реформи державного управління.
З’ясовано зміст та форми лідерства у державних органах, а також основні
тенденції його розвитку в умовах модернізації державного управління.
Розкрито та охарактеризовано інноваційні підходи та інструменти щодо
подальшої реалізації реформи державного управління (зокрема, стратегічне
планування, аналіз політики, функціональне обстеження державних органів
тощо).
Всебічно розглянуто досвід парламентів інших країн стосовно
упровадження стратегічного планування у своїй діяльності. Проаналізовано
основні результати функціонального обстеження Апарату Верховної Ради
України, яке було проведено у 2019-2020 роках за підтримки міжнародних
організацій.
Визначено особливості упровадження стандартів якості в системі
державного управління, що має сприяти забезпеченню прозорості діяльності
державних органів, підвищення ефективності їхньої діяльності тощо.
Запропоновано шляхи та напрями подальшої імплементації реформи
державного управління та забезпечення її парламентського виміру, а також
розроблено комплексні рекомендації щодо здійснення подальшої модернізації
діяльності Верховної Ради України та її Апарату.
Ключові слова: державне управління, парламент, реформа державного
управління, апарат (секретаріат) парламенту, Верховна Рада України,
парламентська служба, інструмент, стратегія.
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государственного управления и обеспечения ее парламентского измерения.
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Изучены международные стандарты и лучшие практики реализации реформы
государственного управления в разных странах мира.
Проанализировано нормативно-правовой статус, основные функции
парламентов и их секретариатов, а также идентифицировано проблемы
развития института парламентской (публичной) службы.
Обобщены ключевые направления реализации государственной кадровой
политики и на этой базе концептуализированы стратегические рамки
управления человеческими ресурсами в Аппарате Верховной Рады Украины.
Изучены вопросы усовершенствования системы обучения и повышения
квалификации государственных служащих Аппарата Верховной Рады Украины
и иных категорий парламентских стейкхолдеров (в первую очередь, народных
депутатов Украины и их помощников-консультантов).
Рассмотрены вопросы формирования морально-ценностной парадигмы
реформирования государственного управления и проведен анализ ее
составляющих элементов.
Аргументирована необходимость обеспечения стандартов гендерного
равенства, а также определены пути развития корпоративной культуры в
государственных органах в условиях реализации реформы государственного
управления.
Определены содержание и формы лидерства в государственных органах, а
также основные тенденции его развития в условиях модернизации
государственного управления.
Раскрыты и охарактеризованы инновационные подходы и инструменты
дальнейшей реализации реформы государственного управления (в первую
очередь, стратегическое планирование, анализ политики, функциональный
анализ государственных органов и т. д.).
Всесторонне изучен опыт парламентов других стран относительно
внедрения стратегического планирования в их деятельность. Проведен анализ
основных результатов функционального анализа Аппарата Верховной Рады
Украины, который был проведен в 2019-2020 годах при содействии
международных организаций.
Определены особенности внедрения стандартов качества в системе
государственного управления, которые должны содействовать обеспечению
транспарентности функционирования государственных органов, повышению
эффективности их работы.
Предложены пути и направления дальнейшей имплементации реформы
государственного управления и обеспечения ее парламентского измерения, а
также разработаны комплексные рекомендации относительно осуществления
дальнейшей модернизации деятельности Верховной Рады Украины и ее
Аппарата.
Ключевые слова: государственное управление, парламент, реформа
государственного управления, аппарат (секретариат) парламента, Верховная
Рада Украины, парламентская служба, инструмент, стратегия.

37

ABSTRACT
Shcherbak N. V.
Public Administration Reform: Parliamentary
Dimension. – Quаlіfуіng sсіеntіfіс work on the rights of the mаnusсrірt.
The Dissertation with a view to obtaining the academic degree of Doctor on
Public Administration, specialty 25.00.01 – Theory and History of Public
Administration. – Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. – Kyiv, 2021.
The Dissertation is concerned with the relevant issues of public administration
reform. Its main objectives are to modernize the activities of all public authorities; to
improve the quality of the public (administrative) services provided to citizens; to
increase the existing level of openness of state bodies and to promote the cooperation
between the government and citizens.
It is established that public administration reform has an important
parliamentary dimension, considering the particularities of the legislative status of the
Parliament in the state power system. In this regard, it is analyzed the legal status,
key functions of the parliaments and their secretariats.
It is also described the different models of the parliamentary public service in
many European countries. This paper presents the international standards and
practices of other European countries concerning the public administration reform
and its parliamentary dimension as well as the recommendations of European
Parliament, other international organizations regarding further modernization of
activity of the Verkhovna Rada of Ukraine and its Apparatus.
It is systematized and summarized the guidelines for improvement of human
resources management (HRM) system in the State bodies and increasing the
professional level of civil servants. In this regard, it is justified the necessity to
develop the new comprehensive HRM Strategy as a crucial part of the modernization
of the Secretariat of Verkhovna Rada of Ukraine.
It was identified the position and role of the training system for the key
parliamentary stakeholders. In relation to this, the specific proposals regarding further
modernization of this system are developed.
Much attention was given to the moral and ethical paradigm of the public
administration reform. The author provides an analysis of the key elements of this
paradigm (i.e. public ethical standards, corporate culture, gender equality standards
etc.).
The “gender” is presented as a system of values established by the society and
supported by different institutions. It is noted about the opportunity for different
gender groups to have equal rights regarding their participation in all spheres of the
public life. Following the above-mentioned, it is provided an analysis of the State
policy aimed at ensuring gender equality as a well-structured system focused on the
consolidation of the gender equality principles and the practical implementation of
the developed gender strategies at all levels. Due to the conducted review, the
practical recommendations regarding further implementation of the gender equality
standards (in the framework of the public administration reform) were developed and
argued.
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Furthermore, particular attention is paid to the importance of the leadership
development in the public bodies aimed at successful realisation of the public
administration reform.
It is pointed out the new innovative approaches and tools for further
implementation of the public administration reform (in particular, strategic planning
and policy analysis). The author describes in detail the reasons for promoting policy
analysis tool as well as its introduction in the public sphere of other European
countries.
It is mentioned that the policy analysis is a well-known tool in the world.
Following the recommendations of international and European organizations, to
increase their effectiveness and to improve the decision-making process it should be
implemented in all public institutions. The particular attention is paid to the activity
of the different (national and international) scientific schools conducting the research
on the different aspects of the policy analysis and its implementation in the public
sphere. It is identified three main stages of the public policy analysis, i.e. perspective,
retrospective, integration. Meanwhile, it is defined following steps for the public
policy analysis: identification of the problem; data collection; elaboration of
alternative solutions; tackling criteria; impact assessment, comparison of possible
options; decision-making; ensuring support of follow on implementation.
The author argues about the necessity of the elaboration of the new strategic
plan for the Secretariat of Verkhovna Rada of Ukraine. In this regard, the structure of
the mentioned strategic document and its logical framework were presented and
analyzed. The particular attention is paid to the formation of an effective team,
promoting leadership and team management in the framework of the strategic
planning.
Meanwhile, it is defined the key stages for elaboration and further
implementation of the above-mentioned strategic plan, i.e.: the preparatory phase;
collection and analysis of the relevant information; consultations with the key
stakeholders; definition of the key targets, objectives as well as the key indicators;
finalization and approval the strategic plan; implementation of the strategic plan;
monitoring and evaluation of the results.
In order to increase the transparency and the effectiveness of State bodies, the
author defines the specific conditions to introduce the quality standards into the
public administration system.
The extensive analysis is carried out on the main results of the functional
review being conducted in the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine in the
period of 2019-2020 with the support of EU, UNDP and other international
organizations.
Following the mentioned research, it is elaborated a few recommendations
regarding further implementation of the public administration reform and its
parliamentary dimension, including possible modernization of the activity of Ukraine
Parliament and its Secretariat.
Key words: public administration, parliament, public administration reform,
apparatus (secretariat) of the parliament, Verkhovna Rada of Ukraine, parliamentary
service, tool, strategy.
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