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ВСТУП 
 

Формування світових еліт є перманентним процесом, який 
зазнає впливу тих чи інших історичних особливостей. Характерною 
рисою XXI ст.. є глобалізаційні процеси, які зумовили трансформацію 
політичних процесів: формуються нові контури геополітичного 
простору, нові геополітичні концепції та категорії. Таким чином, 
зростає взаємозалежність, взаємопов’язаність світу, диференціація 
економічного та військово-політичного потенціалу, а також 
формується новий тип світових взаємовідносин. 

Глобальні механізми формування світових еліт ґрунтуються на 
нових системних елементах, які визначають економічні, політичні, 
військові і цивілізаційні полюси, а також які спричиняють потребу в 
швидкому реагуванні на постійно мінливі історичні реалії. З огляду на 
вищевказане, варто розглянути нові парадигми державного 
управління, які визначаються глобалізаційними процесами, що в свою 
чергу спричиняє нові умови формування адміністративної та 
політичної еліт. Управлінська еліта має пристосуватись до новітніх 
реалій розвитку світового устрою та ефективно використовувати його 
переваги, при чому важливо звернути окрему увагу на ментальні та 
культурно-психологічні ознаки. 

Глобалізаційні процеси висувають ряд викликів для 
управлінської еліти, вимагаючи від останньої раціональності 
управління, стратегічності мислення, інноваційності проектного 
планування та ефективності політичної діяльності. Компетентність і 
професіоналізм набувають нового стратегічного значення при 
формуванні адміністративної та політичної еліт, де глобалізаційні 
процеси за допомогою своїх основоположних характеристик – 
взаємозалежності та взаємопов’язаності – створюють уніфіковану 
світову систему основних умов соціально-економічного і політичного 
розвитку держави. Таким чином, формування національної 
управлінської еліти має враховувати основні аспекти глобалізаційних 
процесів, які встановлюють базові принципи та стандарти. 

Окрім основних принципів формування управлінської еліти, 
глобалізаційні процеси визначають вимоги на шляху розвитку держав 
у XXI ст.: стимулювання інтелектуального потенціалу нації. Розвиток 
специфічних особливостей та рис тієї чи іншої держави має 
супроводжувати основні уніфіковані механізми діяльності 
адміністративної та політичної еліт. 

Для розуміння впливу глобалізаційних процесів на формування 
та функціонування адміністративної та політичної еліт потрібно 
окрему увагу приділити “давоській еліті”, яка породжена саме 
глобалізаційними процесами. Україна, в свою чергу, має ефективно 
використати досвід формування не тільки “давоської еліти”, а й 
адміністративно-політичної еліти ЄС, яка формувалася на основі 
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компетентнісного підходу. Вимоги ЄС до державних службовців 
становлять основу формування ініціативних та компетентних кадрів, 
які можуть бути ефективно застосовані до системи державного 
управління України. Визначення основних показників та критеріїв в 
системі державного управління ЄС надасть можливість для 
визначення принципів формування адміністративної та політичної 
еліти в Україні. Окрім того, варто звернутися до світового досвіду 
формування адміністративної та політичної еліт, що формує систему 
професійної підготовки державних службовців 

Мета навчально-методичних матеріалів полягає в тому, щоб 
проаналізувати європейський та світовий досвід формування 
політико-управлінської еліти в контексті глобалізаційних процесів з 
метою його реалізації в системі управління українським суспільством. 
Такі суспільно-політичні зміни сприятимуть реалізації сталого 
розвитку в Україні та закріпленню за Україною позитивного світового 
іміджу. 
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1. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ 
СВІТОВИХ ЕЛІТ 

 
1.1. Особливості формування світових еліт у контексті глобалізації 

 
Сучасні глобалізаційні процеси, які призвели до утворення абсолютно 

нового соціального постмодерну, реально трансформують архітектуру світу, 
змінюючи принципово критерії та технології управління соціально-
політичними процесами, які лишались пріоритетними протягом тривалого часу.  

Вони не лише стиснули час і простір, а й уніфікували інформаційне поле, 
світові політичні та фінансово-економічні тенденції, а разом з ними – і буття 
людства: скрізь однакові бренди одягу, продуктів, електроніки, техніки. 
Людство слухає одну й ту ж музику, дивиться одні й ті ж фільми. І проблеми та 
виклики, які переживає світова спільнота також набувають уніфікованого 
характеру. 

Глобалізація світової економіки та технологічні зміни трансформують 
міжнародне співробітництво, визначають нові тенденції міжнародної 
конкуренції та міжнародного бізнесу. Формами прояву процесів глобалізації є 
зростання ролі інтелектуальних ресурсів, диверсифікація світових фінансових 
ринків та ринків праці, вплив транснаціональних корпорацій і загострення 
глобальної конкуренції на основі високих технологій. 

Інтернаціоналізація господарської діяльності – це підсилення 
взаємозв’язку та взаємозалежності окремих країн. 

Глобалізаційні процеси стимулювали формування нових контурів 
геополітичного простору планети. Дане переформатування архітектури 
глобального світу має свої наслідки: по-перше, велика кількість парадигм 
класичної геополітики втратили свою актуальність. Їх змінили нові 
геополітичні концепції та категорії, зароджені в реаліях глобального світу 
(“структура”, “архітектура”, “ієрархія”, “каркас” глобального світу). Замість 
звичних термінів геополітики – “наддержава”, “сателіт”, “маріонеткова 
держава” та інші – все частіше використовуються поняття політичної 
глобалістики “центр сили”, “полюс багатополярного світу”, “претенденти на 
центр сили”, “глобальна держава”, “регіональні системи і підсистеми”. 

Деякі вчені вважають, що історичні традиції та економіка поєдналися у 
новий світовий устрій, основними характеристиками якого є мобільність та 
взаємозалежність. 

Глобалізація зумовила формування нових характеристик геополітичного 
простору: перехід від біполярності до багатополярності, підвищення динаміки 
світових політичних процесів; реконфігурація, фрагментація, ієрархічність, 
зміна архітектури глобального світу; формування нових геополітичних зв’язків; 
блоковість, дисперсність і загострення конкуренції серед нових центрів сили. 
Глобальний світ не є гомогенним конструктом. Його ознакою є дисперсність і 
фрагментованість. 
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Система глобального світу утворена за допомогою наступних системних 
елементів: центрів сили; претендентів на центри сили; макрорегіонів чи 
глобальних держав; геополітичних зв’язків; регіональних систем і підсистем.  

Розглянемо поняття центрів сили та претендентів на центри сили 
детальніше. 

Центр сили глобального світу - це поняття, яке об'єднує сукупність 
локальних характеристик існуючих полюсів багатополярного світу. Центр сили 
можна визначити як сукупність військових, економічних, політичних, 
соціокультурних (цивілізаційних) ресурсів держави, наявність яких визначає її 
геостратегічний, геоекономічний, геополітичний і соціокультурний потенціал і 
дає можливість активно брати участь в управлінні процесами глобального 
світу. Таким центром сили є США.  

Одній окремо взятій країні складно стати центром сили глобального 
світу, але акумулюючи в союзі (блоці) з іншими країнами свої економічні, 
політичні та військові ресурси, можливо. При доведенні інтеграційних процесів 
до свого логічного завершення, тобто до формування повноцінного 
економічного, політичного, військово-стратегічного союзу, такий союз (блок), 
який акумулював міць і силу декількох суміжних держав, стає центром сили 
глобального світу. На даний момент на практиці в силу складності реалізації 
даних умов центром сили вдалося стати лише Європейському союзу. 

Претенденти на центр сили – це країни, які об'єднують свої ресурси і 
знаходяться на шляху створення економічного, політичного та військово-
стратегічного союзу. До претендентів на центри сили можна віднести багато 
регіональних інтеграційних об'єднань, такі як АСЕАН, АТЕС, МЕРКОСУР, 
РСАДПЗ, Південно-Африканський митний союз та інші, які перебувають в 
основному на етапі економічної інтеграції. Безсумнівно, претендентом на центр 
сили є і Китай. 

В новій світовій системі формуються нові характеристики економічних, 
політичних, військових і цивілізаційних полюсів. Параметрами економічного 
полюсу є: темпи росту ВВП і промислового виробництва; ефективність 
економічної політики, розвиток ринкових відносин, малого і середнього 
бізнесу; інвестиційна активність в країні та інвестиційна привабливість регіону 
в цілому, розвинута соціально-економічна інфраструктура; досягнення 
оптимального в даних умовах рівня і якості життя; інноваційна направленість 
політики і орієнтація на високі технології; баланс соціо-еколого-економічної 
системи країни; забезпечення стійкого та збалансованого відтворення 
соціального, господарського, ресурсного та екологічного потенціалу регіону; 
його висока конкурентоспроможність у глобальному світі.  

Параметрами політичного полюсу є: членство в Раді безпеки ООН; 
здатність контролювати широкий геополітичний простір; наявність достатніх 
можливостей для утримання даної території під своїм впливом; наявність ознак 
політичної самодостатності; власна політична стабільність і стійкість розвитку 
держави, яка гарантується оптимумом контрольованого простору, достатнім 
демографічним ресурсом. 
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Параметрами військового полюсу є: володіння ядерною зброєю, що 
гарантує можливість інтенсивного впливу на інші країни і систему 
міжнародних відносин самим фактом свого існування, загрозою використання 
засобів збройного насильства, демонстрацією політичної волі і рішучості 
керівництва вести в разі необхідності збройну боротьбу. Крім того, важливими 
є військова доктрина, доктрина національної безпеки, концепція державної 
зовнішньої політики, офіційні заяви та поведінка політичних лідерів держави, 
ставлення громадської думки до можливості застосування сили, а також 
сукупність інститутів і засобів, які визначають військову силу як головне 
знаряддя політики держави. 

Цивілізаційний полюс характеризується яскраво вираженою 
цивілізаційною ідентичністю; потенціалом соціокультурного впливу; 
специфікою національного менталітету; наявністю цивілізаційних алгоритмів, 
які можна розпізнати, цивілізаційних фільтрів та бар’єрів в процесі 
соціокультурної інтеграції країн світу, що глобалізується; консолідацією на 
основі національної ідеї, яка підтримується усіма громадянами; захистом 
національних інтересів, цінностей та ідеалів; забезпеченням національної 
безпеки; наявністю чіткого національного проекту. 

Функціонування системи міжнародних відносин в умовах 
глобалізаційних процесів, що стрімко розвиваються, залежить від 
уніфікованого підходу та стандартизує умови і фактори розвитку країн світу. 
Породжуючи нові виклики, глобалізація стимулює взаємозалежність світу, що є 
своєрідним показником рівня сталості розвитку національних держав, а отже і 
їх потенціалу у протистоянні цим викликам. В свою чергу, активна система 
управління, власна геополітична стратегія розвитку, побудова власного 
економічного потенціалу надає можливість країнам формувати власний 
сценарій розвитку володіючи ефективними механізмами впливу. 

Протягом останніх десятиліть в світі відбулися явища, спричинені 
глобалізацією, які докорінно змінили організацію економічного життя на 
світовому і національному рівнях. Глобалізація сформувала наднаціональні 
мегапотоки, які прискореними темпами переміщують інтелектуальні, 
матеріальні, фінансові та інші фактори виробництва, і накопичення капіталу по 
всьому глобальному просторі незалежно від наявності державних кордонів. 
Успіх країни в глобалізованій економіці залежить від здатності зайняти свою 
позицію на ринковому просторі, запропонувати більш конкурентну продукцію, 
ніж інші учасники ринку. А це можливо лише за умов підтримки високої 
інновативності національної економіки та окремих підприємств. 

Сукупність елементів ієрархії і структури глобального світу становить 
цілісну архітектуру глобального світу. Характер політичних процесів і 
майбутній сценарій розвитку світової системи буде визначати боротьба за місце 
в ієрархії структурних елементів глобального світу. 

Більшість дослідників погоджуються на думці, що майбутня конфігурація 
глобального світу буде мати наступні характеристики: 

- багатополярність, із значною кількістю полюсів (економічних, 
військових, цивілізаційних, в меншій мірі політичних, так як політична 
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самостійність та самодостатність в глобальному політичному світі складно 
досягається); 

- поліцентричність. 
Дані реалії розвитку глобалізаційних процесів вказують на потреби в 

якісно нових підходах до формування національних еліт, враховуючи нові 
виклики та потреби. 

Якщо розглядати взаємовідносини між структурними елементами 
системи глобального світу в практичній площині, їх можна співставити з 
ринковою конкуренцією, де механізм конкуренції на економічному ринку 
можна екстраполювати на ситуацію глобального політичного ринку. По-перше, 
між акторами глобального світу неминуча конкуренція у своїй “ваговій 
категорії”. Конкуренція між акторами глобального світу - ефективний стимул 
поглиблення інтеграційних процесів як на регіональному рівні, так і на рівні 
міждержавних об'єднань. Прагнення зберегти досягнутий в ієрархії глобального 
світу статус, закріпитися у власній політичній і економічній ніші, обійти 
конкурента, не відстати від загального темпу глобалізаційних процесів потужно 
мотивує подальше зміцнення інтеграції та союзницьких відносин шляхом 
підписання договорів, створення наднаціональних органів управління, 
активізує мобілізаційний потенціал політичної еліти та бізнес-спільноти, сприяє 
розумінню необхідності і неминучості жертвувати частиною своєї влади, 
тактичними економічними інтересами і навіть частиною суверенітету держави 
заради досягнення стратегічних, “глобальних” цілей. По-друге, в глобальному 
світі завдяки різноманіттю провідних акторів і позицій, які вони займають, 
виникають і автоматично підтримуються умови конкурентної боротьби. 

Таким чином, можна зробити висновок що сучасна глобальна система, 
яка є багатополюсною і поліцентричною, породжує конкуренцію сама, за своєю 
природою, внаслідок чого є підстави вважати принцип глобальної конкуренції 
іманентно властивим такій системі, її природною і неминучою властивістю. 
Так, для регіонального лідера конкурентами можуть бути інші країни-лідери 
для даного регіону. Така конкуренція аналогічна конкуренції за ринки збуту і 
сфери політичного впливу і може виражатися або в залученні в свою орбіту 
нових учасників, або в “переманюванні” країн з одного союзу (блоку) в інший. 

Отже процес, зміст і вектор розвитку глобалізаційних процесів в значній 
мірі визначається конкуренцією між гравцями глобального світу, їх спробами 
зберегти і підтвердити свій статус в глобальній ієрархії, претензіями на його 
підвищення, у тому числі діями (системою економічних, політичних, 
військових та ідеологічних заходів) щодо залучення нових союзників. 

За таких умов принципово змінюється парадигма державного управління:  
- послаблюється роль національних державно-управлінських структур; 
- накладаються відповідні регламентації на національний суверенітет; 
- обмежуються втручання держави та громадських організацій у 

стабілізацію соціального життя.  
Такі умови визначають новітню стратегію розвитку держави та 

зумовлюють потребу формування нової управлінської еліти, яка б відповідала 



10 

потребам часу, володіла сучасними глобальними технологіями, новим стилем 
мислення та баченням перспективи розвитку суспільства.  

Тому важливим в умовах глобалізації стає врахування ментальних та 
культурно-психологічних ознак спільноти, які мають бути пріоритетними у 
процесі комплектування апарату державного управління і відповідно 
закладають підвалини проголошення нової ідеології соціального 
(глобалізаційного) розвитку держави.  

Дана сентенція висуває нові критерії вимог до формування та 
функціонування національної державно-управлінської еліти. Підвищуються 
вимоги до її компетентності та професіоналізму, продуктивності та 
результативності як могутнього ресурсу, що визначає та забезпечує 
формування нової конфігурації глобального соціально-економічного і 
політичного розвитку держави. З одного боку, формування саме національної 
державно-управлінської еліти в умовах глобалізації фактично втрачає свою 
необхідність, оскільки відбувається “розщеплення національного фактора”, а 
тому фактично доцільність національної еліти як такої зникає. З другого, 
глобалізація як процес, що вимагає широкої інтеграції сфер та форм 
управлінської діяльності з одночасним поширенням цивілізаційного стандарту, 
передбачає певну гомогенність світу - жити за єдиними принципами, 
сповідувати єдині управлінські цінності, наслідувати єдині звичаї та норми 
системи державного управління.  

Сучасна управлінська еліта в умовах глобалізації повинна раціонально 
використовувати свої можливості та здібності щодо модернізації системи 
управління, визначати стратегію діяльності, миттєво реагувати на зміну типу 
суспільного розвитку, швидко і точно діяти, на основі “алгоритмів мислення” і 
поведінки, розробляти інноваційні проекти з метою забезпечення ефективності 
державного управління.  

В умовах глобалізації також змінюється роль демократичних інститутів у 
державі, оскільки вона претендує на роль світового гаранта демократичних 
процесів і обумовлює формування конструкції нової демократії, забезпечити 
яку покликана національна еліта. Вона має насамперед виступати гарантом 
збереження традиційних загальнонаціональних цінностей шляхом 
національного наслідування, що є результатом відсутності інтелектуальних 
“розривів” у суспільстві, оскільки в противному разі будь-яка культура зникла б 
з обличчя землі, якщо б її носії не сповідували думку про підтримання 
основних її цінностей. При цьому загальні цінності еліти в умовах глобалізації є 
центрами кристалізації нових культур, тому саме вона має виступати носієм 
нової організаційної культури.  

Новим принципом формування та функціонування державно-
управлінської еліти в умовах глобалізації є корпорації, які все частіше стають 
уособленням транснаціональної еліти, сформованої за професійним принципом, 
а корпоративна держава - як результат утвердження нового суспільства. 
Категорія “корпорація” часто підміняється поняттям “техноструктура” - 
об’єднання найвищих осіб, які приймають управлінські рішення, або нова 
державно-управлінська еліта, яка бере верх над традиційною фінансовою 
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олігархією. Вона контролює найвищі посади в адміністрації, а також керівні 
щаблі у величезних корпораціях і поступово стає правлячою стратою західного 
глобалізованого суспільства.  

Реальне проникнення нових інформаційних технологій у державно-
управлінську діяльність формує співтовариство людей з новою суспільною 
свідомістю, яка обумовлена глобалізаційними процесами. Сучасний державний 
управлінець за таких умов занурюється у світ глобальних технологій, з рівнем 
зростання яких його світогляд гіпертрофується, що реально засвідчує розрив 
культур, до яких він належить. Їх відносять до, так званої, еліти глобалізованих 
бюрократів, до яких належать службовці державних та наднаціональних 
структурних утворень та конс’юмеристської еліти, до якої відносять тих, хто 
розробляє та впроваджує ефективні інформаційні технології.  

Суспільство знань є вищим рівнем розвитку інформаційного суспільства, 
сутність якого полягає в формуванні інтелектуального потенціалу соціуму. В 
цю фазу історичного поступу вступили всі розвинуті країни світу. Інтелект 
перетворюється в головну рушійну силу національного прогресу. Процеси 
глобалізації, потреби інтеграції України в європейське і світове співтовариство 
як рівноправного і конкурентоспроможного члена вимагають інтенсифікації 
розбудови в ній суспільства знань, невпинного нарощування інтелектуального 
потенціалу. 

Наступною фундаментальною вимогою глобалізації є інституціалізація 
та мобілізація управлінського потенціалу нації. Це означає, що державно-
управлінська еліта має: 

- виробити нові соціально-ідеологічні конструкції, які б забезпечили 
стратегію глобалізації; 

- передбачили збереження інтересів тих, хто отримує від глобалізації 
найбільшу користь; 

- дотримуватись справедливості щодо менш розвинених країн.  
Наступна проблема, яка надзвичайно гостро сьогодні постає перед 

державно-управлінською елітою, - це проблема державної влади, здатної 
розробити національну стратегію шляхом оптимальної організації 
інтелектуальної управлінської еліти на досягнення технологічних проривів.  

Інтелектуальний ресурс та високопрофесійний потенціал еліти сьогодні 
мають скоротити відстань між розвиненими державами і впливати на ступінь 
опозиційності між іншими державам. Має створитися соціально сприятливий 
простір для інтеграції різних країн зі світом, європейськими стандартами, 
зокрема.  

Метою такого простору є нарощування й підвищення якості сукупного 
державно-управлінського потенціалу як ключового чинника інноваційно-
економічного розвитку кожної з країн, а також прискорення соціального 
розвитку всієї Європи. Такий простір має створити рівні для всіх умови доступу 
до новітньої інформації, відкривши тим самим нові можливості для спілкування 
між управлінцями, забезпечити формування престижності професії управлінця, 
захистивши їх інтелектуальну власність, підвищити продуктивність наявного 
потенціалу шляхом збереження вітчизняних традицій державності. 
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В умовах глобалізації на державний кадровий потенціал покладається 
функція не лише забезпечення єдності державних, суспільних та національних 
інтересів, але і творення такої системи інтересів.  

При побудові моделі формування адміністративних та політичних еліт 
важливо враховувати ментальну складову тієї чи іншої нації. В ментальності 
можна виділити два важливих елементи – змістовний (погляди, цінності, 
почуття, які формують певні системи) та стиль мислення (когнітивний стиль, 
спосіб сприйняття, психологічний інструментарій). Когнітивний стиль проявляє 
себе на рівні групової свідомості. 

В сучасному світі належним чином може розвиватися лише та країна, яка 
здатна максимально розширювати коло учасників управлінського процесу, бути 
відкритою для світового простору, змінювати способи організації управлінської 
діяльності, і водночас володіти власними національними критеріями 
збереження своєї самобутності, які не дають їй змоги розчинитися в умовах 
загальносвітової стандартизації. Основна роль у таких процесах належить 
розробці спеціальних соціальних технологій кадрової політики, спрямованих на 
максимальний розвиток інтелектуального потенціалу управлінських кадрів, 
головною якістю якої є високий професіоналізм та громадянська позиція.  

У контексті сучасних глобалізаційних процесів, які приводять до 
формування нової парадигми управління суспільним розвитком, принципово 
змінюється характер та специфіка діяльності державних службовців як 
суб’єктів реалізації нових критеріїв та цінностей, які відповідають новим 
умовам життєдіяльності людства. Така парадигма характеризується, в першу 
чергу, зміною ціннісних орієнтацій державних службовців, що тим самим 
вимагає формування нового рівня їх професійної ідентичності та національної 
свідомості. Це пов’язано з тим, що розвиток сучасного світу декларує нові 
тенденції суспільної життєдіяльності, а відповідно до цього і нову модель 
організації системи державного управління, яка базується на зростанні 
взаємозалежності та світоцілісності, що викликані процесами глобалізації.  

В процесі організації державно-управлінської діяльності в умовах 
глобалізації важлива роль належить розвитку не лише професійних здібностей, 
але і формуванню нового рівня громадянської відповідальності державних 
службовців, яка б узгоджувалась із сучасними умовами та факторами 
загальноцивілізаційного розвитку. Це підтверджує те, що сучасний світ в 
умовах глобалізації настільки мобільно змінюється, що потреби у 
висококваліфікованих управлінських кадрах, здатних приймати ефективні 
рішення та реалізовувати адекватну політику, є очевидними. У зв’язку з цим в 
умовах глобалізації перед інститутом державної служби з’являються як нові 
можливості для оптимізації своєї діяльності, особливо що стосується 
спрощення механізмів налагодження міжнародної співпраці, так і нові ризики - 
питання підведення під єдині глобалізаційні стандарти налагодження державно-
управлінської діяльності, які нівелюють національний фактор. 

Стратегія державно-управлінської діяльності сьогодні має будуватись 
таким чином, аби навчити службовців ефективно виконувати свої професійні 
функції в умовах глобальних змін. Задля реалізації даної мети мають бути 
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вироблені нові критерії організації діяльності державних службовців, до яких 
відносять: відповідність глобалізаційним критеріям суспільного розвитку, 
виключну спрямованість та ефективність організації системи управління. 
Відповідно до цього мають змінитись і критерії добору державних службовців, 
в першу чергу це мають бути управлінці, які мають “комплексну сучасну 
підготовку, володіють інноваційними підходами та інструментами” прийняття 
ефективних державно-управлінських рішень, що відповідають умовам 
глобалізаційного розвитку. 

Одним із ризиків організації ефективної діяльності державних службовців 
сьогодні є превалювання технократизму в системі їх підготовки, а це, у свою 
чергу, перешкоджає їм належно адаптуватись до нових глобалізаційних умов.  

Технократизм, який декларує пріоритет технології прийняття рішень над 
ціннісно-аксіологічною складовою організації державно-управлінської 
діяльності, не є адекватною формою зваженої оцінки державними службовцями 
відповідної ситуації. Це підтверджує той факт, що адміністративні механізми 
діяльності державних службовців не можуть превалювати над їх ціннісно-
аналітичною складовою. Саме тому в умовах глобалізації при підготовці 
державних службовців доцільно посилити “дослідну та аналітично-експертну” 
складову, яка б дала змогу їм відійти від формально-технократичної системи 
державного управління до ціннісно-аналітичної, яка адекватно відповідає 
сучасним умовам суспільного розвитку. 

До сучасних тенденцій діяльності державних службовців в умовах 
глобалізації відносять: 

- наявність спільних глобальних проблем суспільного розвитку, які 
потребують узгодженого пошуку універсальних технологій їх розв’язання; 

- професійна підготовка державно-управлінського апарату, яка базується 
на ґрунтовному вивченні досвіду організації світових систем державного 
управління (такий чиновник найбільшою мірою зможе виробити ефективну 
технологію прийняття державно-управлінських рішень в умовах глобалізації, 
зважаючи на її відповідність світовим стандартам розвитку); 

- створення умов для розвитку власної системи державного управління 
виходячи із детального знання світового досвіду розв’язання окремих проблем, 
в основі чого лежить оцінка та аналітика змісту діяльності управлінців; 

- створення відповідних програм щодо взаємообміну досвідом між 
державними службовцями. В першу чергу мова йде про так звану 
загальноуправлінську систему професійної підготовки, яка дозволить їм обрати 
все найкраще, що може бути адаптоване у вітчизняних реаліях. 

Важливим в умовах глобалізації має стати розробка та відповідне 
затвердження “Програми діяльності державних службовців в умовах 
глобалізації”. Така програма має включати блок пріоритетів, які стають 
визначальними у діяльності державних службовців саме в умовах глобалізації, 
нереалізованість таких пріоритетів дасть змогу чітко діагностувати ризики, з 
якими неминуче може стикнутись управлінський апарат. 

Наявність такої програми є вкрай необхідною, оскільки вона дозволить 
відповідною мірою захистити інтереси національного державно-управлінського 
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ресурсу, чітко виписати критерії вимог до його діяльності, виходячи із 
сучасних глобалізаційних тенденцій розвитку, а головне - вчасно здійснювати 
корекцію управління суспільним процесами.  

Як показує світовий досвід, для того, щоб забезпечити ефективність 
діяльності державних службовців в умовах глобалізації, у світі створюють 
відповідні інституційні структури (корпорації, інститути, дослідницькі та 
експертні центри), до функцій яких входить аналіз змін, що відбуваються у 
сучасному світі, оцінювання їх на предмет позитивного або негативного впливу 
на систему державного управління, віднаходження способів локалізації 
відповідних форм впливу. Такі інституційні структури у світі є безпосередніми 
суб’єктами управління суспільним розвитком, оскільки вони забезпечують 
вироблення, аналіз та реалізацію державної політики.  

Серед них значне місце посідають Давоський та Більдерберзький клуби 
сучасної ділової і політичної світової еліти.  

Окремо слід зупинитися на так званій “давоській еліті”. Ще у 1928 році 
Семюель Хантінгтон говорячи про формування і розповсюдження глобальної 
культури, розрахованої на світові еліти, назвав цей так званий культурний код 
“давоською культурою”. Щодо інтелектуального ядра, Пітер Бергер у 1929 р. 
охарактеризував цей феномен “клубною культурою інтелігенції”, але нині це 
трансформувалось в “клубну культуру інтелектуалів”. 

Напрям діяльності обох культур спрямовується з так званих “столичних” 
та “периферійних” центрів.  

Той же Семюель Хантінгтон означив еліту, породжену процесами 
глобалізації, як давоська еліта. Можна зустріти різні терміни для означення 
феномену світової еліти, що сформувалися у 90-х рр.. – ХХ ст.. – глобали, 
космократи, мондіалісти.  

У світовій праці “Зіткнення цивілізацій” один з найвідоміших політологів 
США писав: Люди з Давосу контролюють практично всі міжнародні інститути, 
багато урядів, а також значну частку світової економіки. 

Великі надії покладав Бжезинський на перекроєння світового простору в 
інтересах США саме на “давоську еліту”. 

“Людина давоська”, як громадянин світу вищий за національні інтереси. 
Політична еліта світу прагне бути залученою до вирішення глобальних і 
політичних проблем. Представники такої так званої “універсальної” цивілізації 
банкіри, бізнесмени, урядові чиновники, інтелектуали і журналісти із усього 
світу проводять Всесвітній економічний форум в Давосі. Вони всі схожі вірою в 
індивідуалізм, ринкову економіку, політичну демократію. Але оскільки їх 
погляди поділяють до 1% світового населення, ми не можемо говорити про 
універсальність цієї цивілізації. 

Зокрема, про давоську еліту говорять, що це “люди, які контролюють 
практично всі міжнародні інститути, багато урядів, а також значну частку 
світової економіки”.  

Більдерберзький клуб, на відміну від Давоського, об’єднує не тільки 
економічні кола, а й відомих світових лідерів, діячів та політиків для 
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обговорення широкого кола питань, крім економічних та політичних, проблеми 
міжнародного тероризму, змін клімату на планеті, новітніх технологій тощо.  

Російська політолог О.В. Гаман-Голутвіна зазначає, що світова еліта 
майже не керується інтересами національного електорату. Поступове зміщення 
центру ухвалення рішень з національного на наднаціональний рівень 
послаблює можливості як пересічних громадян, так і сформованих у лоні 
національної політики груп тиску впливати на прийняття рішень 
загальнонаціонального масштабу. Інакше кажучи, в умовах глобалізації 
суб'єкти прийняття рішення стають більш самодостатніми, а їх вирішення - 
менш доступними для суспільного розуміння, що сприяє посиленню політичної 
влади еліт. 

Однак ця констатація характеризує тільки одну сторону питання. Інша 
полягає в тому, що процес глобалізації супроводжується падінням можливостей 
національних еліт контролювати процеси в області національних економік, 
політики та культури. При цьому відповідно падають і можливості контролю 
політичних еліт над національними електоратами.  

В умовах глобалізації влада еліт на наднаціональному рівні зростає, а на 
національному - падає. 

Тому для українського суспільства вкрай важливою є реалізація 
принципу антропоцентризму в кадровій політиці, який кардинально змінює 
критерії ставлення до сучасної людини, до її інтелекту, діяльності та засобів 
функціонування та реалізації. В противагу економічному принципу, який 
протягом тривалого часу виступав основним засобом суспільного розвитку, 
новий принцип вказав на те, що головним конгломератом такого розвитку є 
людина з її здатністю швидко адаптуватися до сучасних глобалізаційних умов 
та можливостями віднайти ефективні ресурси модернізації такої практики. Це 
безпосередньо вказує на те, що основна інвестиція, яку робить людина у 
сучасному постіндустріальному суспільстві, це її інтелектуальний потенціал.  

Для України, одним із пріоритетних завдань в умовах глобалізації є 
створення ефективної державної кадрової політики, яка б була ідентична рівню 
її національного розвитку і дала змогу протистояти сучасним викликам 
глобалізації, яка крім пріоритетів, створює й реальні ризики для 
функціонування національних систем, особливо, перехідних суспільств. Адже з 
боку економічно розвинених суспільств декларуються уніфіковані та 
стандартизовані критерії вимог до змісту діяльності кадрового потенціалу, 
дотримуючись яких можна втратити імперативи національної ідентичності у 
творенні державної політики в цілому.  

Керівні кадри мають бути високоінтелектуальним та високопрофесійним 
ресурсом, відкритим до впровадження різних форм новацій та застосування 
технологічних модернізацій з метою забезпечення сталого розвитку 
суспільства.  

Україні, як і більшості постіндустріальних країн світу, потрібні 
ініціативні, компетентні кадри, з новим стилем мислення та баченням 
перспективи розвитку суспільства, які володіють демократичними методами 
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управління, здатні забезпечити економічний та соціальний розвиток держави в 
умовах глобалізації. Для цього держави повинні мати здатність:  

- діяти в сучасних умовах суспільного розвитку;  
- бути відкритими до впровадження відповідних новацій; 
- реалізувати конкретні функції у системі державного управління; 
- усувати фактори, які перешкоджають глобалізації: неадекватно 

організоване комунікативне середовище у сфері державного управління; 
відсутність чіткої процедури узгодження державно-управлінських рішень; 
високий рівень стандартизації процесу реалізації державно-управлінських 
рішень; недостатня міра узгодженості інтересів між громадянами та 
управлінцями з питань зовнішньої політики; відсутність чіткої системи вимог 
до діяльності державних службовців в умовах глобалізації; дублювання 
управлінських функцій у системі державного управління, що, у свою чергу, 
пов’язується зі створенням відповідних структур (вітчизняних та зарубіжних), 
які мають тотожні функціональні повноваження; окремі цілі, які постають 
перед управлінським апаратом, передбачають максимальні затрати; 
управлінський вплив є несвоєчасним, а тому приводить до відсутності 
можливості досягнення поставленої мети. 

Державна служба в умовах глобалізації має перетворитись на інструмент 
“швидкого реагування” на нові умови, фактори та тенденції суспільного 
розвитку, аби тим самим забезпечити його оптимальність та локалізувати 
окремі деструкції в системі функціонування державного управління.  

З цією метою вона як фундаментальний інструмент суспільного розвитку 
має забезпечити: 

− подолання кризових ситуацій, зумовлених сучасними процесами; 
− стимулювання інноваційного розвитку держави, аби вона стала 
конкурентною у світі, і це обов’язково має супроводжуватись розвитком 
власних національно регламентованих технологій інноваційного 
розвитку; 

− захист національних інтересів від негативних впливів, зумовлених 
модернізаційним та транснаціональним підходом до реформування 
системи державного управління; 

− сталий розвиток країни в умовах глобалізації та вироблення відповідних 
ментальних форм позиціонування її в сучасних умовах суспільного 
розвитку; 

− вироблення нових форм організаційно-правової культури діяльності 
державних службовців, здатних не лише декларувати певну систему 
цінностей, але й забезпечувати її відповідну реалізацію;  

− створення нових засад персональної відповідальності за управління 
державою, яка базується на ментально регламентованій системі 
державно-управлінських цінностей (інституціоналізація відповідаль-
ності);  

− управління людськими ресурсами шляхом створення відповідних 
моделей мотивації як необхідної складової ефективності їх діяльності. 
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У сучасному світі належним чином може розвиватися лише та країна, яка 
здатна максимально розширювати коло учасників державно-управлінського 
процесу, бути відкритою для світового простору, змінювати способи організації 
управлінської діяльності, і водночас володіє власними національними 
критеріями збереження своєї самобутності, які не дають можливості їй 
розчинитися в умовах загальносвітової стандартизації. Тому основна роль у 
таких процесах належить розробці спеціальних соціальних технологій 
управління, спрямованих на максимальний розвиток інтелектуального 
потенціалу державно-управлінської еліти, головною якістю якої має стати 
високий професіоналізм та громадська позиція. 

 
1.2. Стандарти Європейського Союзу  
щодо адміністративно-політичної еліти 

 
Створення Європейського Союзу (далі – ЄС) сприяє європейській 

інтеграції (European Intergration), в результаті якої відбувається усуспільнення 
суверенітетів держав-учасниць, що створили спільні інституції і делегували їм 
частину своїх національних повноважень для того, щоб рішення в певних 
сферах загальних інтересів могли ухвалюватись демократичним шляхом на 
загальноєвропейському рівні.  

Зі становленням єдиного ринку, а згодом – і валютного союзу 
Європейська спільнота утвердилася впродовж останнього десятиліття минулого 
століття як найпотужніше у світі регіональне інтеграційне об’єднання, в якому 
важливого значення набувають цінності і якості особистостей – 
представників владної еліти ЄС, які як і владна еліта кожної країни-учасниці 
створює сукупність символів, збірку понять, мову, якою описується дійсність і 
поширюють їх на всі країни та їх суспільства.  

Те, яку сукупність символів люди використовують, якими поняттями 
керуються, принципово впливає на їхнє мислення про оточуючий світ та на 
їхню діяльність.  

Тому протягом свого існування країни-учасниці ЄС відпрацьовували 
систему цінностей для всіх сфер суспільного життя, у тому числі, для 
професійної діяльності представників правлячої еліти , а саме: 

- політичної еліти, яка виступає суб’єктом представницької влади у 
парламенті й інших виборних органах влади; 

- адміністративно-управлінської еліти, яка виступає суб’єктом 
адміністративної влади в різних галузях господарства та рівнів територіального 
управління; 

- політико-управлінської еліти, яка виступає суб’єктом державної влади 
на рівні державних інституцій різних рівнів.  

Разом політична, адміністративно-управлінська і політико-управлінська 
еліти - владна еліта. В управлінні ЄС – це достатньо самостійна, вища, відносно 
привілейована група фахівців (державних діячів і політиків міжнародного 
рівня), наділена особливими психологічними якостями і сформованими 
цінностями. 
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Головними їх якостями є морально-етичні (гуманість, відповідальність, 
чесність). Саме вони були головними в різні історичні періоди розвитку держав 
і залишаються важливими і в інші часи. 

На сучасному етапі розвитку країн-учасниць ЄС Європейська Комісія 
визначила для свого персоналу “Рамки компетенції і поведінки”, які включають 
такі компоненти: 

- поведінка (праця поряд з іншими; мотивація; культура сервісу); 
-  компетентності (комунікація; досягнення результатів; розв'язання 

проблем і судження). 
Зміст і формат функціонування державної служби Європа пов’язує з 

послугами, які надають державні службовці в інтересах і заради забезпечення 
добробуту громадян своїх країн. Оскільки лідери, що складають вищий корпус 
державних службовців, очолюють профільні колективи державних службовців і 
фактично задають напрями та наповнюють змістом діяльність державної 
служби, то їхні компетентності мають співпадати з вимогами до осіб, 
спроможних очолити виконання нових завдань і надихати на це інших. 

Запровадження стандартів у корпусі державних службовців в країнах ЄС 
пов’язано з визначенням компетентності, якій має відповідати службовець, аби 
добре виконувати свої завдання, а також створенням відповідної 
інституціональної спроможності використовувати ці стандарти в якості основи 
для відбору, прийому, навчання і підвищення кваліфікації. 

Компетентність, яку в країнах-членах ЄС визначено як таку, що 
стосується вищих державних службовців, збігається з тією, яку Європейська 
Комісія ухвалила для вищого керівництва Комісії. А саме:  

- вміння і навички стратегічного планування і бачення;  
- організаторські здібності (створення ефективних команд і робочих груп, 

делегування повноважень, управління персоналом, його оцінювання і 
розвиток); 

- розвинуті комунікативні навички (спілкуватися, переконувати 
опонентів, досягати компромісів, вести переговори); 

- орієнтація на результат (аналізувати інформацію та робити висновки, за 
результатами аналізу приймати рішення, домагатися розв'язання проблем і 
конфліктів, діяти рішуче тощо). 

Підхід до відбору та оцінки працівників на основі моделі компетентності 
для певної посади є прагматичним та таким, що дає змогу підвищити 
прозорість процедур відбору та просування по службі, реально оцінити потреби 
у навчанні та професійний розвиток персоналу, завдяки можливості 
спостерігати та певним чином вимірювати на основі встановлених критеріїв 
необхідні для успішної роботи прояви поведінки. 

Таким чином, критерії оцінювання при застосування моделі або профілю 
компетентності для певної посади поєднують в собі: особливості професії 
державного службовця, специфіку органу, особливості роботи на певній посаді, 
професійно важливі знання, вміння та особистісні якості, необхідні для 
успішної і результативної роботи працівника. 
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Поєднання певних компетентностей у профілі компетентності та 
застосування такого профілю як основи для кваліфікаційних вимог при відборі 
на певну посаду забезпечує найбільш повну відповідність індивідуальних 
здібностей та досвіду кандидата потребам органу відповідно до цілей його 
діяльності. Іншими словами, цей інструмент дозволяє вирішувати кадрові 
питання таким чином, що керівництво органу може бути впевненим в тому, що 
працівник, якого було відібрано на основі його відповідності профілю 
компетентності для посади, буде відповідати своїй посаді та виконувати свої 
професійні обов’язки на належному рівні, не потребуючи невідкладного 
додаткового навчання або тривалої адаптації . 

Із вищевказаного можна зробити висновок, що компетентність – це 
вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характеристика, 
необхідна для успішного виконання певної роботи. Сукупність цих 
характеристик, необхідних для роботи на конкретній посаді (у групі посад), 
називають профілем компетентності. 

Компетентність – головна цінність, на якій базується сучасне управління 
персоналом на державній службі в розвинутих країнах. 

До основної складової компетентності тих осіб, які займають вищі керівні 
посади в країнах-членах ЄС та Європейській Комісії - правлячої еліти - названо 
лідерство, рамки якого включають сім критеріїв. Це: 

- відкритість мислення і поведінки (гнучкість, здатність навчатися, 
різносторонність); 

- інноваційність (ініціативність, новаторство, креативність, мужність); 
- доброчесність (чесність, прозорість, підзвітність, відданість справі); 
- соціальні навички (навички комунікації, уміння створювати коаліції і 

партнерство, вести переговори); 
- спрямованість на результат (обробка інформації, винесення суджень, 

рішучість, розв‘язання проблем);  
- організація (організаційні навички, планування й оцінювання, розвиток 

персоналу, делегування, уміння створювати команди); 
- знання відповідно до рівня керівництва: а) рівень ЄС - інституції, 

процедури, політика ЄС, законодавство ЄС, відносини і партнерські мережі; б) 
національний рівень - галузева політика і пріоритети, національна система і 
процедури, мережі соціального партнерства в Європі, відносини ЄС - країна-
член ЄС. 

Успішний лідер формує успішну організацію (установу, країну). Таке 
правило діє в країнах ЄС.  

Сучасні зміни, модернізація України також потребують чіткого лідерства 
й ефективного управління (менеджменту). Ефективність залежить не тільки від 
того чи багато витрачено зусиль, а й від того, чи правильно визначена мета, 
напрям руху, пріоритети, цінності. Отже, формування нового типу керівників – 
еліти в державному управлінні України, наділених лідерськими якостями, 
необхідно здійснювати з урахуванням сучасного світового та, зокрема, 
європейського, досвіду. 
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Практичні кроки щодо впровадження профілів професійної 
компетентності дозволять конкретизувати сучасну категорію “лідерства” в 
державному (публічному) управлінні України; визначити якості керівника-
лідера через удосконалення професійно-кваліфікаційних характеристик посад 
та їх легітимізацію; здійснювати набір на керівні – лідерські посади осіб за 
особистими даними відповідно допрофілів компетентності; здійснювати 
формування та розвиток еліти в державному (публічному) управлінні за 
компетентнісним підходом. Впровадження системи оцінювання органів 
публічного управління з урахуванням критерію “лідерство” сприятиме 
підвищенню відповідальності керівника й удосконаленню діяльності органу 
державного (публічного) управління. 

Сьогодні лідерство в державному управлінні повинно бути не тільки 
особистісною характеристикою особи, характерною ознакою її елітності, але 
також мати яскраво виражений інституційний аспект . 

Моральний стан правлячої еліти ЄС і кожної окремої країни-учасниці є 
визначальним для формування його традицій, правил життя і поведінки, для 
збереження “коду нації”, яка характеризується національною ідеєю, як 
основною формою сприйняття глибинної сутності народу, в якій відображена 
мета, сенс та фундаментальні принципи його існування. 

Національна ідея визначається: 
- менталітетом народу (ментальність – психологічна якість, яка 

характеризує рівень колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості 
у світобаченні та світосприйнятті індивідів, їх соціальних груп і спільнот та 
зумовлює відповідні устремління, поведінку, характер діяльності і спосіб 
життя людей та їх об’єднань); 

- ступенем розвитку його духовної та матеріальної культури; 
- статусом на міжнародній арені; 
- завданнями, які стоять перед ним; 
-  становленням та розвитком національної свідомості, що включає 

теоретичні, буденні, масові, елітні національні та запозичені (і відповідним 
чином асимільовані) ідеї, настанови, прагнення, погляди, традиції, звичаї, 
ціннісні орієнтації, які утворюють духовний світ нації.  

Якщо національна ідея визнається більшістю громадян своєї країни і 
відображає їхні загальні інтереси, то вона стає їх духовною опорою і сприяє 
розвитку. 

Єдині принципи державного управління для країн-членів ЄС не 
обмежують функціональних можливостей державних органів і передбачають 
гнучкість щодо організації державної служби. Конкретна модель 
функціонування державної служби залежить від політичної волі уряду країни. 

Для України рух у напрямі європейської інтеграції – це питання 
ефективності її включення в існуючу систему розподілу функцій і ролей у 
сучасній світовій економічній та політичній системі, також її більш 
інтенсивне включення у міжнародну співпрацю щодо врегулювання конфліктів 
та протидії новітнім загрозам міжнародній безпеці.  
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Євроінтеграційні процеси входження України до складу ЄС потребують 
адаптації вітчизняного законодавства, яке зумовить реформування її правової 
системи та поступове приведення у відповідність із європейськими 
стандартами і охоплюватиме приватне, митне, трудове, фінансове, податкове 
законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, 
охорону життя та здоров'я, навколишнє природне середовище, захист прав 
споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт, а також інші галузі, 
визначені Угодою про партнерство та співробітництво. 

Відповідно до таких умов має змінитись і вітчизняна еліта. Вона повинна 
сформувати в собі гуманістичні цінності і морально-етичні якості. Тоді вступ 
до ЄС забезпечить для України: 

- гарантію політичної стабільності; 
- мирний розвиток та плідне співробітництво з іншими європейськими 

державами; 
- зміцнення демократичних засад в українському суспільстві;  
- розвиток соціальної політики в Україні, яка потребує реформування 

систем страхування, охорони праці, здоров'я, пенсійного забезпечення, 
політики зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно до 
стандартів ЄС і поступового досягнення загальноєвропейського рівня 
соціального забезпечення і захисту населення.  

 
1.3. Світовий досвід формування й розвитку еліти  

(політичної та адміністративно-управлінської) в державному управлінні 
 
Не тільки історія розвитку людства, а і сучасна світова практика 

підтверджує значимість формування й розвитку еліти в державному управлінні. 
Постійний розвиток еліти в державному управлінні, циркуляція еліт необхідні 
для забезпечення динамічної рівноваги суспільства. 

У кожній країні формування й розвиток еліти в державному управлінні 
має свої особливості. Як складний, довготривалий процес він починається з 
дитинства людини і триває усе її життя. Ми акцентуємо увагу на фаховій 
підготовці в системі державного управління та деяких механізмах, пов’язаних з 
проходженням служби в органах державного управління. Вибір країн світу для 
вивчення досвіду щодо формування й розвитку еліти, зумовлено найбільшою, 
на нашу думку, важливістю для України. 

З огляду на те, що професійність визначається комплексом спеціальних 
фахових знань та практичних фахових умінь і навичок, набутих внаслідок 
поглибленої загальної та спеціальної фахової підготовки, а також досвіду 
роботи, актуальним вбачається висвітлення питання освіти, необхідної для 
формування “справжньої” еліти в державному управлінні. У підготовці еліт 
дуже важливою є найкраща для свого часу освіта. 

Зауважимо, що елітна освіта для усіх цивілізованих країн світу є 
важливим каналом рекрутування еліти. Зазвичай цей канал є одним їх багатьох, 
але у Франції цей канал є абсолютно переважаючим. Цей канал можна вважати 
оптимальним, якщо у ньому не буде привілеїв для вихідців з елітних страт 
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суспільства, якщо відбір буде здійснюватися тільки за здібностями, і у кожного 
громадянина будуть рівні можливості для отримання елітної освіти. 

Безумовні лідери французької освіти – освітні інститути системи “Гранд 
Еколь” (grande écoles), “великі школи” – елітарні (і одночасно елітні). Це 
створена ще при Наполеоні Політехнічна школа або створені за її моделлю 
елітні вищі школи, що з'явилися в XX ст., такі як ENА (Ecole Nationale 
d'Administration), випускники якої складають безпрецедентно великий відсоток 
у всіх елітних установах Франції, насамперед, системи державного (публічного) 
управління. 

Серед континентальної Європи Франція вважається лідером з 
“вирощування” еліти, отже її досвід формування і розвитку еліти в державному 
управлінні є важливим для України. 

Франція, як і Україна, – унітарна держава. А унітарні уряди і їх 
центральна адміністрація, як відомо, значно більше впливають на повсякденне 
життя громадян, ніж федеральні. Більшість унітарних європейських держав 
мають сьогодні бюрократію, структуровану за французьким зразком. 

Слід зауважити, що у Франції раніше, ніж в інших західноєвропейських 
країнах, завершився процес централізації, відбулося відокремлення державного 
апарату від цивільного суспільства, виникла професійна бюрократія, заснована 
на специфікації функцій, розподілі праці й диференціації ролей. Традиції 
державної служби у Франції відрізняються від англо-американських. У 
французькій історії протягом останніх 250 років чиновництво грало видатну 
роль. Державна служба отримала тут, як і у Німеччині, класичний для 
континентальної Європи характер.  

Також, зауважимо, що термін “бюрократія” має французьке походження, 
а чиновники у Франції завжди претендували на те, що вони є не стільки 
найманими службовцями держави, скільки одним з його втілень, і що саме вони 
краще інших розуміють і захищають національні інтереси. А серед відомих 
сімейств прийнято відправляти своїх синів на поповнення не тільки 
офіцерського, але і чиновницького корпусу. Французька адміністративна еліта 
поповнювалася переважно з середовища еліти економічної й інтелектуальної, 
утворюючи цілі династії. Тільки в останні десятиліття відбулася її 
демократизація. Це зумовило особливості формування сучасної французької 
держави. 

Перш ніж говорити конкретніше про формування й розвиток еліти, слід 
зауважити, що у Франції існує поняття публічної служби (function publique), 
яким охоплюється служба в адміністраціях держави, регіонів, департаментів, 
комун та їх публічних установах. До публічних службовців належать також 
вчителі та викладачі вищих навчальних закладів, лікарі публічних закладів 
охорони здоров'я, які складають окремі корпуси. У загальному статуті 
публічної служби виділяється публічна служба держави, територіальна 
публічна служба та медична публічна служба. При цьому серед усіх “агентів” 
(“agents”) акцент у правовому регулюванні робиться на “чиновниках” (або 
“функціонерах”, франц. – fonctionnaires), тобто особах, призначених відповідно 
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до публічного права. Саме останні три компоненти частіше розглядають як 
французьку державну (публічну) службу: 

• Державна цивільна служба (державна служба держави): 2,524 млн. осіб 
є державними чиновниками (2272 млн. осіб працює в міністерствах, на 
національному та регіональному piвняx, 0,252 млн. – в інших державних 
установах). До цієї кількості входять 980 тис. викладачів та 410 тис. військових; 

• Державна служба органів місцевого самоврядування: 1,662 млн. 
державних службовців (в адміністративній сфері працює близько чверті від цієї 
кількості, в технічній – половина); 

• Державна служба державних лікарень: 1,014 млн. державних 
службовців. 

Слід також зауважити, що французька державна служба є закритою, чітко 
регламентованою системою. Таку систему ще називають кар’єрною або 
кар’єрного зросту. Концепція кар’єри має ідеологічне підґрунтя. Базисом, 
насамперед, виступає розуміння державної служби як особливої, відмінної від 
інших професій діяльності, яка вимагає від службовця специфічних якостей і 
повної відданості служінню державі. 

Характерною рисою кар’єрної системи є те, що службовець починає 
працювати, займаючи начальну (найнижчу) посаду визначеного кар’єрного 
рівня. У межах цього рівня, згідно з законодавчими вимогами, службовець 
згодом може отримати службове підвищення, зайняти нові (наступні) посади та 
отримувати підвищену платню (за принципом трудового стажу). Для 
досягнення кар'єрного росту необхідно мати певний освітній мінімум, 
визначений статутними положеннями (наприклад, університетський ступінь та 
свідоцтво про проходження курсу професійної підготовки) також успішно 
скласти тест (державні екзамени) чи пройти конкурсний відбір (concours). 
Відтак кар'єрна система створює (різні) ієрархічні форми організації. 
Службовці-початківці після закінчення навчання, як правило, залишаються 
працювати на державній службі впродовж життя.  

Система професійної підготовки державних службовців Франції включає 
центральні загальнонаціональні, регіональні й спеціалізовані галузеві навчальні 
заклади і забезпечує набуття кожним державним службовцем необхідних знань 
та навичок державного управління, високої адміністративної та професійної 
культури. 

Правовою основою системи навчання державних службовців є загальний 
статут державної служби (Закон від 13 липня 1983 p.), який визначає, що 
державні службовці: 1) мають право на постійне навчання;  
2) зобов'язані пройти професійну підготовку.  

Передумовою розробки довгострокової стратегії в галузі підготовки 
кадрів є те, що державні службовці призначаються на тривалий термін 
(кар’єрна система державної служби). 

За політику підготовки кадрів для державної цивільної служби 
відповідальним є Головне управління адміністрації та державної служби 
(DGAFP), для територіальної державної служби в Міністерстві внутрішніх 
справ – Головне управління з питань місцевих органів влади. Аналогічну роль у 
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розробці політики підготовки кадрів для роботи у державних лікарнях відіграє 
Головне управління з питань лікарень Міністерства охорони здоров'я. У сфері 
своєї компетенції кожне міністерство також несе відповідальність за розробку 
політики в галузі професійної підготовки державних службовців.  

Професійна підготовка державних службовців у Франції має такі 
складові: 

• початкову підготовку, яку організують адміністративні школи; 
• постійне навчання (підвищення кваліфікації), яке здійснюють самі 

адміністрації, представники приватного сектору, а також адміністративні 
школи. 

Крім адміністративних шкіл, у Франції також функціонують 
департаменти з питань навчання всередині державних адміністрацій, які 
забезпечують підвищення кваліфікації державних службовців. Приватний 
сектор також бере активну участь у їх підготовці на підставі контрактів з 
адміністраціями. 

Усередині 1990-х pp. неспеціалізовані та спеціалізовані школи почали 
створювати неформальну мережу – RESP (“Мережа шкіл державної служби”). 
У жовтні 2001 р. 25 шкіл підписали угоду, затвердивши мережу як постійно 
діючий орган.  

Варто також зазначити, що існують Європейська мережа директорів 
інститутів та шкіл публічного адміністрування (DISPA), що підзвітна EPAN 
(Європейська мережа державних адміністрацій), Європейський інститут 
публічної адміністрації (ЕІРА), що відповідає за секретаріат мережі. Україна є 
асоційованим членом цієї мережі. 

У Франції завдяки децентралізованої структурі мережі активізувалася 
діяльність адміністративних шкіл на національному та на міжнародному рівнях 
при збереженні максимальної автономії для усіх її членів. Це дало змогу різним 
установам брати участь у заходах та обговореннях, що відбуваються у рамках 
мережі і відповідно до конкретних завдань. Отже, у Франції існує багато 
різноманітних навчальних закладів, послуги яких відповідають потребам 
державної служби. 

Найбільш відому серед професійних навчальних закладів системи 
державного управління Франції – Вищу школу державного управління (ENA- 
Ecole National d'Administration), було створено у 1945 р. Генералом де Голлем 
на здійснення програми Національної Ради Опору для демократизації та 
уніфікації способів підготовки посадовців вищої ланки (категорія “А+”). 
Близько 100 майбутніх вищих посадовців усіх міністерств, відібраних на 
конкурсних засадах (письмові вступні іспити та вступна співбесіда з 
екзаменаційною комісією), проходять підготовку тривалістю два роки, яка 
передбачає: 

• 3 тижні підготовки до стажування; 
• стажування, протягом якого учень перебуває в контексті покладеної на 

нього відповідальності та необхідності виконувати завдання, які доводяться з 
боку викладачів; 
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• поглиблені навчальні сесії з вивчення фундаментальних дисциплін 
тривалістю 7 тижнів кожна із використанням досвіду, отриманого під час 
стажування, та зосередженням уваги на певній тематиці: європейські справи, 
територіальний рівень, державне управління. 

Слід зазначити, що викладачі в адміністративних школах є практиками (а 
не академічними викладачами), яких відбирають, зважаючи на їх 
компетентність, досвід роботи на керівних посадах, зокрема управління 
командою. А випускники цих шкіл зобов'язані відпрацювати на державній 
службі кілька років (для колишніх студентів ENA – 10 років). 

Дослідники відзначають сильно розвинуте почуття солідарності між 
колишніми слухачами (випускниками) ENA і в цей же час говорять про 
жорсткий відбір у вищому корпусі державного управління, за рахунок чого 
обмежується розростання вищого корпусу. 

Мари-Лор де Леотар, фахівець з французької елітної освіти, вбачає 
схожість принципів побудови grande ecoles з конфуціанською системою 
підготовки еліти відповідно до результатів екзаменаційних оцінок. Китайський 
професор пише: “Еколь у Франції – це типовий елітний університет, кількість 
студентів в якому невелика, але дуже висока якість освіти”, “Елітна освіта” – це 
така освіта, яка направлена на підготовку кваліфікованого персоналу шляхом 
багаторазового жорсткого відбору, орієнтованого головним чином на невелику 
кількість видатних особистостей. При цьому зауважує, що вищу освіту у 
Франції можна поділити на два види: один – “народна освіта”, це означає, що 
кожен може поступити в університет, як тільки він або вона складе іспити після 
здобуття обов'язкової освіти. Цей вид характеризується “легким прийомом і 
суворим завершенням навчання”. Інший вид – “елітна освіта”, здійснюване 
Еколь, де “дуже жорсткі вимоги і під час вступу, і при закінченні навчання”, бо 
метою цього учбового закладу є формування еліти. 

Еколь займає видатне місце серед університетів з елітною освітою. Це не 
звичайний учбовий заклад, а швидше науково-дослідний інститут високого 
рівня, де надається перевага багатодисциплінарній освітній системі, заснованій 
на вільному виборі індивідів, тьюторство (кураторство) викладачів повинно 
забезпечити зацікавленість студентів і різноманітність можливостей їх 
майбутнього розвитку. У такій атмосфері освіти Еколь виховав численних 
магістрів в області науки і мистецтва і велику кількість представників 
політичних еліт. Серед випускників цього всесвітньо відомого вузу 10 
нобелівських лауреатів і 6 переможців Field Medal, представники політичної 
еліти, такі як колишній президент Франції Жорж Помпіду, видатні діячі, що 
внесли незвичайний внесок до сучасної західної ідеології і культури, такі як 
Раймон Арон, Марк Блох, П’єр Бурдьє, Мішель Фуко. 

Слід зауважити, що при формування еліти, відбір кращих має відбуватися 
постійно. Це багаторазово підтверджує досвід Франції. Так, тільки перші 15 
кращих випускників ENA мають право відбирати для роботи такі престижні 
державні установи, як корпус фінансових інспекторів (через нього проходять 
майбутні президенти, міністри, керівники компаній і великих державних 
установ) або Державну раду. 



26 

Однією з основних сучасних тенденцій розвитку системи професійної 
підготовки державних службовців у Франції є підвищена увага до навчання на 
безперервній основі із наголосом на необхідності освітньої діяльності протягом 
всього професійного життя. Ця діяльність має на меті супроводжувати процес 
змін та дає змогу краще адаптуватися до розвитку фахового профілю та 
управлінського середовища в цілому: адаптації до посади, зміни професійного 
профілю, набуття нових компетенцій. 

На відміну від початкового навчання, тут немає монополії і 
адміністративні школи разом із іншими освітніми закладами (приватні) беруть 
участь у процесі безперервної професійної підготовки державних службовців. 

У Франції до 80-х pp. минулого століття постійному навчанню державних 
службовців майже не приділялося уваги на відміну від приватного сектора. Але 
вже протягом 20 останніх років докладаються значні зусилля щодо організації 
підвищення кваліфікації державних службовців.  

Прийом на спеціальне навчання може проводитися через інтерв'ю 
державного службовця зі своїм керівництвом або з навчальним закладом. Не 
існує загальних та жорстких правил прийому на навчання з тим, щоб система 
підготовки державних службовців була максимально гнучкою й відповідала 
потребам адміністрацій та державних службовців. 

Згідно з поставленою метою навчальні заходи в системі державного 
управління Франції поділяються на 4 категорії: 

• діяльність з адаптації до робочого місця з метою оволодіння 
відповідними функціями; 

• навчальні заходи, пов'язані зі змінами професійних профілів у 
середньостроковий термін; 

• заходи, які спрямовані на отримання нових компетенцій в середньо- та 
довгостроковий термін, що мають на меті дати можливість службовцям 
змінювати функції або навіть організацію-роботодавця; 

• заходи з індивідуальної підготовки, зокрема для підготовки до екзаменів 
та конкурсів. Усі “листки щорічної оцінки” (базовий елемент в оцінці 
державних службовців) містять графу “потреба в навчальних заходах”. 

Р. Піганьоль звертає увагу на дві основні характерні риси, притаманні 
французькій системі підготовки кадрів: 1) чітке узгодження дій партнерів з 
проведення навчальних заходів та 2) розвинена мережа навчальних закладів. На 
нашу думку, ці питання варто врахувати Україні. 

Зокрема, щодо першого, основними аспектами проблеми організації 
навчальних заходів є: 

- оцінка потреб у професійній підготовці; 
- оцінка попиту на професійну підготовку; 
- розширення пропозиції щодо професійної підготовки. 
При цьому, поняття “потреби в підготовці кадрів” та “попит на 

підготовку кадрів” не є синонімічними. Попит на підготовку кадрів (навчання) 
висловлюють державні службовці. Потреби у підготовці кадрів висловлюють 
керівники їх груп. Часто існує розрив між попитом кадрів на підготовку та 
потребами у підготовці. Завдання кадрової політики – максимально зменшити 
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розрив між потребами у підготовці, попитом на підготовку та пропозицією з 
професійної підготовки державних службовців. 

Розвинена мережа навчальних закладів має базуватися на чіткому 
розподілі компетенцій: 

- управління людськими ресурсами відповідає за стратегію здійснення 
професійної підготовки; 

- навчальні заклади – мають повноцінну відповідальність за педагогічні 
аспекти – у тому числі з точки зору прогнозування потреб у підготовці кадрів. 

Для формування й розвитку еліти в державному управлінні України, 
враховуючи досвід Франції, на нашу думку, можна використати такі елементи: 

− підготовка державних службовців проводиться навчальними 
закладами, які належать до системи державної служби (державного 
управління); 

− конкурсний відбір слухачів до Національної академії державного 
управління при Президентові України, такий же як і для претендентів на 
найвищі посади в державному управлінні; 

− слухачі Національної академії державного управління при 
Президентові України – державні службовці; 

− посилення практичної складової – стажування (метою є набуття 
необхідних навичок); 

− введення курсу “управління персоналом” в усі навчальні програми, з 
урахуванням потреб слухачів та їх посади відповідного рівня управління; 

− для зайняття посад еліти в державному управлінні (альтиметричний 
підхід) обов’язкове навчання за повним курсом магістра державного управління 
або магістра управління суспільним розвитком; 

− викладачі Національної академії державного управління при 
Президентові України повинні мати практику в системі державного управління 
та статус державного службовця (за наявності попереднього стажу державної 
служби); 

− випускники, які отримали підготовку в системі державного 
управління зобов'язані відпрацювати на державній службі кілька років; 

− ввести в систему безперервної освіти державних службовців 
“індивідуальні освітні книжки”; запровадити “накопичувальний” механізм 
підвищення рівня професійної компетентності; 

− посилити зв'язок безперервної освіти державних службовців з 
оцінюванням їх службової діяльності та професійно-посадовим розвитком 
(кар’єрним зростанням). 

Для Німеччини елітна освіта є одним з головних каналів рекрутування 
еліти. 

Німеччина – одна з наймогутніших освітніх структур Європи, яка має 
великий вплив на освітні процеси як в країнах континентальної Європи, так і до 
певної міри, у всьому світі. До кінця XX століття у Федеративній Республіці 
Німеччина (ФРН) зберігалася однорівнева система вищої освіти, а 
післядипломний (postgraduate) рівень представлений двома ступенями, 
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відповідними нашим аспірантурі і докторантурі. У кінці XX ст. з приєднанням 
європейських країн до Болонської конвенції ситуація стала змінюватися, хоч 
насправді ніхто не довів, що американо-англійська дворівнева система є 
найкращою. На початку XXI століття у ФРН перехід на багаторівневу вищу 
освіту в основному відбувся, а з 2005 р. усі випускники німецьких вузів 
отримують Європейський додаток до свого диплома і додатковий пакет 
документів, які відповідають вимогам Болонської конвенції. 

Проте, не дивлячись на привабливість безкоштовної вищої освіти як 
соціально орієнтованої, у ФРН фахівці з соціології освіти все з більшою 
тривогою констатують, що їх система вищої освіти все більше програє змагання 
з американською системою, причому саме в елітній освіті, споживачі якої 
зацікавлені в якості, а ціна їх не засмучує. Німецькі дослідники елітної освіти 
останніми роками стали часто відзначати, що навіть самі елітні університети 
ФРН, зокрема Берлінський, програють в конкуренції з Гарвардом та іншими 
елітними вузами США. 

Для кращого розуміння функціонування професійного навчання 
державних службовців та формування еліти в державному управлінні 
Німеччини потрібно взяти до уваги особливості цієї країни. 

Німеччина – федеративна республіка. Разом з тим, Німеччина, як і 
Франція, має досить довгу історію становлення бюрократії як раціональної 
системи управління справами суспільства. Ця система за своїми ознаками є 
кар’єрною. 

Для позначення усіх службових відносин з об'єднаннями, установами та 
фондами публічного права у Німеччині використовується поняття публічної 
служби, яке увійшло у використання ще після першої світової війни. 

До публічної служби відносяться не тільки службові відносини з 
федеральними органами управління (адміністрації), але й з органами 
управління (адміністрації) на рівні земель, муніципалітетів та з такими 
установами, як служби соціального страхування, професійні об'єднання, а 
також фонди, що діють у публічно-правовій формі. При цьому публічно-
правові відносини поширюються лише на чиновників (Beamte), а посади 
останніх є не тільки в органах управління (адміністрації). Наприклад, існує така 
категорія як “чиновники вищих учбових закладів”. Зокрема, керівники на 
посаді, члени керівних органів па посаді за основною професією, а також 
чиновники, які відповідно відносяться до наукового і мистецького персоналу 
вищого учбового закладу, що згідно з правом землі отримав статус визнаного 
державою вищого учбового закладу, і персонал якого знаходиться на службі 
Федерації, з безпосередніми федеральними чиновниками. 

Класифікація передбачає 16 груп чиновників: А1 – А5 – нижчі чини 
(допоміжно-технічні); А6 – А9 – середні чини (урядові секретарі, обер-
секретарі, гаупт-секретарі); A10 – A13 – вищі чини I ступеня (урядові 
інспектори, регирунгс-амтсмани); А14 – А16 – вищі чини II ступеня (вищі 
урядові радники) (рис. 1). 
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Вищій рівень 
(вища служба)  

Вищі ранги 
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(проста служба)  Нижчі ранги 

А1 – А5  допоміжно-технічний персонал 

 
Рис. 1. Класифікація в системі державної служби (чиновники) Німеччини 

 
Особливу групу складають політичні і почесні чиновники. Інститут 

політичних чиновників склався у Німеччині наприкінці XIX століття (офіційно 
поняття введено у 1899 р). Особливість політичних чиновників у тому, що 
разом з урядом або окремим міністром приходять і йдуть з своїх постів 
найбільш близькі до його політичної програми співробітники адміністрації. 
Тим самим забезпечується загальна політична лояльність апарату. Основи 
федерального законодавства про право чиновників так визначають статус 
політичного чиновника: “Довічно призначений чиновник у будь-який час може 
бути тимчасово переведений на пенсію, бо посада, яку він обіймає, зобов'язує 
його до ухвалення основних політичних установок і цілей уряду”. Таким 
чиновникам після відставки виплачують компенсацію у розмірі тримісячної 
оплати, а потім призначають тимчасову пенсію. У разі ж повернення партії до 
влади особи цієї категорії можуть претендувати на заняття колишньої або 
рівної по оплаті посади. Це – єдине виключення із загального для державної 
(публічної) служби Німеччини принципу “довічного призначення”. 

До політичних чиновників відносяться: статс-секретарі у федеральних 
міністерствах, відомствах федерального канцлера і федерального президента; 
керівники відділів в міністерствах, відомствах федерального канцлера і 
федерального президента, федеральному відомстві у справах друку і 
інформації, адміністрації Бундестагу і Бундесрату; керівники в земельних 
міністерствах і канцеляріях (державні радники). 

Інше значення має інститут почесних чиновників – специфічне німецьке 
явище. Це особи, що мають цивільну професію, яких призначають на почесну 
посаду без оплати і права претендувати на особливе соціальне забезпечення. До 
них відносяться присяжні, виборні консули.  
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Німецька система публічної служби та доступ до неї незважаючи на те, 
що також належить до кар'єрної моделі, значною мірою відрізняється від 
подібних моделей, зокрема Франції, особливо щодо підготовки публічних 
службовців та організації відбору. “Поетапний відбір” складається з двох 
державних іспитів, до яких допускаються особи, що пройшли теоретичну 
підготовку та стажування у федеральних або земельних органах управління. 

Посади на публічній службі Німеччини об’єднані в “кар'єру” (Laufbahnen) 
– групу посад від нижчої до вищої, що вимагають однакового освітнього рівня 
для прийняття на них, але відповідальність і складність функцій на кожній із 
цих посад зростають і вимагають усе більшого досвіду і професійних навичок. 

Для того, щоб обіймати посаду простого рівня, кандидату достатньо мати 
свідоцтво про закінчення курсу головної школи (Hauptschule), посади 
середнього рівня можуть обіймати особи, які успішно закінчили реальну школу 
(Realschule) і мають відповідну професійну підготовку. Посади підвищеного 
рівня вимагають від кандидата закінчення інституту (Fachhochscule) або 
атестата про закінчення повного курсу середньої школи, який дає право вступу 
до вищих навчальних закладів, публічна служба вищого рівня вимагає 
наявність університетського диплома або щонайменше закінченого трирічного 
курсу навчання у вищій школі й складання відповідного іспиту (табл. 1.). Для 
кар’єри на публічній службі необхідно мати освіту в галузі права або 
економіки, фінансів чи суспільних наук . 

У 2000 р. переважну більшість публічних службовців Німеччини 
становили службовці підвищеного (52%) та середнього (24%) рівнів; до 
посадовців вищого рівня належало 16% осіб, а до посадовців простого 
(нижчого) – 8%. У 2004 році вищий рівень займали 24%, підвищений – 53,7 %, 
середній – 21,6 %, нижчий – 0,7 % публічних службовців. 

Таблиця 1 
Вимоги до рівня освіти державних службовців Німеччини 

відповідно до кар’єрної групи 
 

Кар'єрні 
групи Вищий ранг Підвищений 

ранг 
Середній 
ранг Нижчий ранг 

Кар'єрні 
ступені 13-16 9-13 5-9 1-5 

Вимоги до 
рівня освіти 

Університет-
ський диплом 

Середня 
спеціальна 
освіта 

Середня 
школа, 

10 класів 

Основна школа, 
8 класів 

 
У системі кар'єрних груп Німеччини дуже важливе значення має 

підготовка спеціалістів, оскільки кар'єрні групи різняться не лише рівнем 
освіти, але й функціями членів цих груп. Спеціалісти з кар'єрної групи 
державних службовців нижчого рангу виконують механічну роботу, наприклад, 
працюють кур'єрами, робітниками в саду або секретарями в приймальні. 
Державні службовці середнього рангу в основному виконують таку 
канцелярську роботу, як забезпечення офісних комунікацій, ведення 
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документації та реєстраційні функції; між тим державні службовці підвищеного 
рангу займаються застосуванням законодавства у різних сферах: наприклад, 
виконують функції посадової особи виконавчої влади у Федеральній поліції 
(Federal Police), Федеральному управлінні з питань імміграції та біженців 
(Federal Office for Migration and Refugees) або в органі муніципальної влади з 
питань будівництва (Municipal Building Authority). Державні службовці вищого 
рангу займаються питаннями розробки політичних програм та законодавчих 
ініціатив у міністерствах або обіймають керівні посади у державних відомствах 
або установах.  

Службовці Німеччини перебувають в одному з трьох видів правового 
статусу, які відрізняються за рівнем правової захищеності й обсягом 
функціональних обов'язків та характером професійної підготовки: підготовча 
служба; випробувальна служба; постійна служба. 

Успішне проходження першого державного іспиту відкриває доступ до 
підготовчої служби, або, як її ще називають, служби до відкликання. Вона 
характеризується найменшою правовою захищеністю, службовця можуть 
звільнити за вчинення дисциплінарного проступку. Службовець не обіймає 
жодної посади, а проходить теоретичну та практичну підготовку до 
перебування на всіх посадах, характерних для того професійного напряму, з 
якого він здобуває освіту. 

Підготовча служба для службовців простого рівня триває півроку, серед-
нього – 2 – 2,5 року, підвищеного рівня – 3 роки, а вищого рівня – 2 – 2,5 року. 
За умови успішного проходження підготовчої служби службовець допускається 
до складання другого державного іспиту – “кар'єрного” (Laufbahnprüfung). 
Якщо він складений успішно, то службовця призначають на посаду за умови 
наявності одиниці в штатному розписі й бюджетного фінансування. 
Призначення на посаду надає службовцю іншого правового статусу, він 
переходить на випробувальну службу . 

Випробувальна служба починається з призначення на посаду і триває, як 
правило, від одного року у службовців простого рівня до трьох років у 
службовців високого рівня. Вона характеризується посиленням правової 
захищеності службовця, яка проявляється в неможливості його звільнення без 
наявності передбачених законом обставин. Випробувальний строк за німецьким 
законом також є доволі тривалим, він узгоджується відповідно з потребами 
кожної окремої службової кар'єри і може сягати п'яти років. Для осіб, що 
претендують на зайняття посад з керівною функцією, тривалість 
випробувального строку становить в середньому два роки. 

Важливість підготовчої служби та (або) випробувального строку, 
особливо в країнах кар’єрної системи, зумовлена наступним по суті 
пожиттєвим (безстроковим) призначенням службовця на посаду в державному 
апараті. У цьому контексті, інтерес держави – належно підготувати 
майбутнього постійного службовця, а осіб, що не відповідають встановленим 
вимогам, звільнити до цього часу. Отже, за умови успішного проходження 
випробувальної служби службовець вважається призначеним пожиттєво 
(постійна служба). Таке призначення отримують службовці, яким на момент 
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призначення вже виповнилося 27 років. Цей статус характеризується найвищим 
рівнем правової захищеності та є перебуванням в публічно-правових 
відносинах. 

Основною передумовою для вступу на вищу службу є закінчена вища 
освіта університету, технічної вищої школи чи гуманітарної вищої школи 
(перший державний екзамен, диплом, магістр) чи складання рівноцінного 
визнаного екзамену. Диплом про закінчення вищої професійної школи не є 
достатньою передумовою для вступу на вищу службу. 

Навчання для вступу до вищої служби проходить у формі стажування 
(Referendariat), дворічної підготовчої служби. Під час навчання службовці 
отримують менший від посадового оклад. Після закінчення дворічного 
стажування службовець проходить випробувальний період терміном три роки 
(в окремих федеральних землях цей період може бути скороченим). Деякі 
кар'єрні напрями не мають дворічної підготовчої служби, а передбачають 
складання відповідного державного екзамену (наприклад, другий державний 
екзамен у юристів). Лише після закінчення випробувального періоду 
службовець зараховується до категорії вищих державних службовців.  

Слід зауважити, що відповідно до пункту 2 статті 18 німецького закону 
про чиновників, підготовча служба для кар'єр підвищеної категорії складається 
з двох частин: фахового навчання тривалістю щонайменше вісімнадцять 
місяців та професійного практичного часу навчання. Професійне практичне 
навчання охоплює навчання, наближене до обраного фаху із нахилом до 
завдань службової кар'єри; частка практичного навчання не може бути меншою 
одного року. Інакше кажучи, підготовча служба містить теоретичну і практичну 
складові, причому теоретична частина може бути зменшена або скасована при 
наявності відповідно визнаного диплому про освіту. 

Як зазначено у частині 3 статті 10 цього ж закону, з призначенням 
погашаються приватноправові трудові відносини із роботодавцем, а особа 
набуває публічно-правового статусу чиновника. Після доведення до відома акта 
про призначення публічними службовцями складається присяга і 
розпочинається постійна службова кар'єра. 

Сьогодні головними навчальними установами, що суттєво впливають на 
формування та розвиток еліти та проеліти в державному (публічному) 
управлінні Німеччини є: Федеральна академія державного управління 
(Bundesakademie für öffentliche Verwaltung) і Федеральний університет 
прикладних управлінських наук (Fachhochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung). Створення цих навчальних установ для органів федерального 
управління Німеччини стало відповіддю на нові вимоги до органів державного 
управління, висунуті в ході періоду модернізації наприкінці 60-х років, на 
“етапі планування”. 

У 1969 р. було засновано Федеральну академію державного управління 
(Bundesakademie für öffentliche Verwaltung). В інструкції Міністерства 
внутрішніх справ стосовно її призначення було зазначено, що нова Академія 
повинна здійснювати підготовку керівного персоналу (кар'єрна група вищого 
рангу) та сприяти “інтелектуальному обміну між особистостями у сфері 
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політичного життя, державної служби, журналістики, економіки, діяльності 
професійних спілок та закладів культури”. 

Федеральний університет прикладних управлінських наук 
(“Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung”) було засновано у 2000 
р. Основна ідея його заснування полягала у започаткуванні центральної 
навчальної установи для управлінців середньої ланки (кар'єрна група 
державних службовців підвищеного рангу), яка б проводила навчальні заходи 
для всіх відповідних секторів федеральної адміністрації під одним дахом, 
випускаючи універсальних спеціалістів з питань державного управління, які 
забезпечуватимуть однорідність персоналу в органах державної адміністрації. 

Слід зауважити, що перелік дозволених законом джерел отримання знань 
у сфері підготовки державних службовців у Німеччині є вельми обмеженим, 
оскільки галузі освіти та культури є винятково прерогативою земель 
Німеччини. Лише три федеральних університети були визнані такими, як 
виняток з правила, на основі детально розробленої чіткої угоди між землями: 
Університет наук управління у місті Шпайєр (University of Administrative 
Sciences in Speyer (Hochschule für Verwaltungswissenschaften)), Федеральний 
університет збройних сил (Federal University of the Armed Forces 
(Bundeswehrhochschule)) та Федеральний університет прикладних наук 
державного управління (Federal University of Applied Administrative Sciences 
(Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung)). Базові курси для 
засвоєння основ державного управління надає Федеральна вища школа 
державного та муніципального управління (FH Bund). 

Навчання в університеті – це далеко не єдиний варіант підготовки до 
державної служби. У багатьох випадках така підготовка здійснюється у формі 
(короткострокової) професійної підготовки з тісною прив’язкою до 
професійних потреб та практичних ситуацій, як “підвищення кваліфікації 
працівника на робочому місці”. Цей вид підготовки реалізується у багатьох 
варіантах, наприклад, у формі практикуму, семінару, конференції, самостійного 
навчання, віддаленого навчання, електронного навчання, навіть за 
бакалаврськими чи магістерськими програмами, в ході виконання професійних 
обов'язків. Процес підвищення кваліфікації в державному правлінні включає в 
себе як повторення, так і нове засвоєння знань, а також може бути початковим 
(для початківців, наприклад, при введенні на посаду), пристосовуючим (для 
пристосування службовця до нових функцій), для просування по службі 
(наприклад, підготовка для керівної діяльності), індивідуальне консультування 
(коучинг) тощо.  

Міністерства Німеччини врегульовують свої потреби у підготовці 
спеціалістів (державних службовців) із залученням спеціальних організацій, 
наприклад, Федеральної академії фінансів (Federal Academy of Finances), 
Академії з управління кризовими ситуаціями, планування на випадок аварійних 
ситуацій та цивільного захисту (Academy for Crisis Management, Emergency 
Planning and Civil Protection), Федеральне управління з оборонних технологій та 
закупівель (Federal Office of Defence Administration Technology and Procurement) 
та інших. 
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Федеральна академія державного управління – основний постачальник 
послуг з професійної підготовки кадрів для федеральної адміністрації.  

Головний офіс розташований у Брюлі (Brühl), філіальне відділення – у 
Берліні (Berlin) і ще одне – у Боппарді (Boppard). Ще три відділення 
займаються координуванням децентралізованого навчання для конкретних 
федеральних організацій у Ганновері (Hanover), Вісбадені (Wiesbaden) та 
Мюнхені (Munich). 

Федеральна академія входить до складу Міністерства внутрішніх справ, 
але не знаходиться під його безпосереднім управлінням. Її очолює Президент, а 
її структуру складає вісім відділень, які називаються “відділення підготовки 
кадрів” (Lehrgruppen), тому Федеральна академія може до певної міри 
претендувати на самостійний статус у межах Міністерства. 

У Федеральній академії працює 51 штатний працівник; вона не приймає 
на роботу штатних викладачів. Натомість Академія організовує групу з 337 
лекторів та викладачів, переважно, практичних працівників органів державного 
управління (46,9%), позаштатних працівників (47,7%) та певної кількості 
працівників університетів (5,4%). 

Слухачами Федеральної академії можуть бути державні службовці та 
працівники федерального уряду. Працівники місцевих урядів (державні 
службовці земельного рівня) теж можуть навчатися у закладі, але за певними 
програмами.  

Участь у семінарах, які проводить Федеральна академія є безкрштовною 
для всіх працівників федеральних служб за винятком працівників Міністерства 
оборони (Ministry of Defense) та Федеральної поліції (Federal Police), оскільки 
вони мають свої власні заклади з підготовки кадрів. Для останніх двох груп та 
інших учасників оплата участі у семінарі становить від 75 до 120 євро на день. 

Федеральна академія пропонує семінари двох видів: відкриті та 
спеціальні семінари. “Відкриті семінари” – це такі заходи з підготовки, які були 
заплановані та оприлюднені у щорічній програмі в межах країни або регіону 
(землі). “Спеціальні семінари” – це заходи з підготовки кадрів на вимогу, які 
здійснюються за особливим проханням окремих інституцій або інституційних 
мереж та винятково для них. Так, у 2009 році Федеральна Академія провела 741 
відкритий семінар та 1 024 спеціальних семінари, які відвідали 20 012 
державних службовців, що становить близько 15% від загальної кількості 
федеральних державних службовців. Ці цифри означають, що в середньому 
кожен семінар відвідало менше 12-ти осіб. 38% учасників (2009 р.) – жінки, 
62% – чоловіки. Переважна більшість учасників представляла середню ланку 
керівництва (підвищений ранг державних службовців) та лише 19% 
представляли вище керівництво, хоча Федеральна академія була заснована 
головним чином як навчальний заклад для керівного складу вищої ланки 
органів державного управління федерального рівня. 

Найвищий попит на навчання завжди існував за такими напрямами: 
“Самокомпетенція та комунікація” (Seif Competency and Communication) (31%), 
підготовка з питань загального управління (General Administrative Training) 
(27%), відпрацювання лідерських навичок (Leadership Training) (20%) та 
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“Інформаційні технології” (IT) (11%). Якщо розглянути склад учасників, 
виявляється, що державні службовці вищого рангу в основному потребували 
проходження курсу підготовки керівного складу (51,5%) та навчання з питань 
європейської інтеграції та міжнародних відносин (51,6). Керівництво середньої 
ланки (державні службовці підвищеного рангу) головним чином мали потребу у 
підготовці з питань використання інформаційних технологій (67%), загального 
управління (60,3%) та самокомпетенції і комунікації (52,2%). Порівняння 
показників за цими трьома напрямами підготовки демонструє максимальну 
розбіжність потреб керівництва вищої та середньої ланки, тоді як розбіжності 
показників за напрямами “Відпрацювання лідерських навичок”, “Компетенції 
ЄС та міжнародного масштабу” та “Підвищення кваліфікації кадрів” (Personnel 
development) є дуже незначними. Ці дані свідчать про те, що ієрархія у 
федеральних органах державного управління трохи нівелюється, а керівництво 
середньої ланки дедалі частіше долучається до виконання завдань вищого 
керівництва та до роботи у європейському та міжнародному масштабі. 

Отже, у системі професійного навчання державних службовців 
Німеччини розроблені і пропонуються: бакалаврські програми; магістерські 
програми; курси, середньо- та короткострокові семінари, тренінги з підвищення 
кваліфікації. 

Первинну підготовку здійснюють державні і приватні університети, 
технічні та гуманітарні вищі професійні школи. 

Підвищення кваліфікації проходить у спеціалізованих навчальних 
закладах, підпорядкованих різним відомствам, а також урядам земель. 

За формами навчання поділяється на такі види: очне; заочне; дистанційне 
(on-line); у замовника. 

Навчання у замовника є особливою формою підготовки та підвищення 
кваліфікації, яка дає змогу державним службовцям не лише отримати 
необхідний багаж знань, а й відразу застосувати їх на практиці.  

На підставі аналізу досвіду Німеччини, на нашу думку, важливим для 
формування й розвитку еліти в державному управлінні України є: 

•  необхідність встановлення чітких і прозорих умов добору на публічну 
(державну) службу. При цьому конкурсна процедура є найефективнішим 
інструментом дотримання зазначених вимог; 

• забезпечення поступовості набуття знань і навичок в державно-
управлінській діяльності, що значною мірою забезпечується саме кар’єрною 
системою державної служби; 

• використання таких механізмів проходження державної служби як 
підготовча й випробувальна служба, що дозволить покращити якість корпусу 
публічних службовців та підвищити його стабільність (для вищого рівня 
державної служби Німеччини підготовча служба триває 2–2,5 роки та 
випробувальна служба – до трьох років); 

• первинний і лонгований відбір претендентів на посади в системі 
державного управління; 
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• безперервна освіта для здійснення успішної службової кар'єри, 
підтвердження права на заміщення вищої посади (складання екзаменів з 
обов'язкових та факультативних предметів); 

• гнучкість навчальних програм (використання блочно-модульного 
принципу побудови дає змогу швидко адаптувати їх до потреб поточного 
періоду та ефективно вирішувати актуальні завдання); 

• посилити формування лідерських якостей у претендентів на найвищі 
посади в державному управлінні; 

• створення інтерактивної системи інформування про курси підвищення 
кваліфікації, семінари (з описом теми, зазначенням дати, імені викладача, 
можливістю заповнення реєстраційних карток в он-лайн режимі), розробка 
переліку курсів та семінарів на 1 – 2 роки). 
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2. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 
 

2.1. Роль та функції національної державно-управлінської еліти  
в перехідних суспільствах в умовах глобалізації 

 
Державно-управлінська еліта як важливий інструмент динамічного 

розвитку суспільства, особливо в умовах глобалізації, має забезпечувати 
ефективність соціальних, економічних, технологічних, соціально-
психологічних процесів, що відбуваються в суспільстві, модернізувати систему 
державного управління, подолати інерцію, усталені стереотипи мислення, які 
сприятимуть досягненню позитивного результату. Особливо підкреслимо, що 
формування державно-управлінської еліти сьогодні має здійснюватись 
відповідно до загальнонаціонального інтересу, а не базуватися на 
корпоративних чи ідеологічних засадах, як це подекуди простежується. Слід 
відзначити, що за таких умов традиційні інститути демократії усуваються так 
званою “владою анонімної ієрархії”, відбувається, за висловом З.Бжезинського, 
поступове формування все більш контрольованого та керованого суспільства, в 
якому буде панувати еліта, яка позбавлена впливу традиційних ліберальних 
цінностей, і ця еліта не буде вагатися в процесі досягнення своїх політичних 
цілей, запроваджуючи новітні досягнення сучасних технологій з метою впливу 
на поведінку суспільства та утримання його під суворим наглядом та 
контролем. 

В умовах глобалізації формальних демократичних інститутів ще не 
достатньо для констатації демократичного стану чи процесу, адже індикатором 
демократії можуть стати лише національні еліти, які забезпечать ліберальну 
демократизацію зміни влади. 

Наявність цього забезпечується вмінням раціонально розподіляти 
завдання між підлеглими, координувати їх діяльність, сприяти досягненню 
намічених цілей, використовуючи найновіші методики та технології прийняття 
державно-управлінських рішень, запропоновані світовою спільнотою. Тому на 
сьогодні саме національна еліта визначає функціональний зміст державно-
управлінської структури в умовах глобалізації, надає значимості та 
загальнообов’язковості інституціональним відносинам, які складаються між 
суб’єктами державного управління, щоб таким чином “легітимізувати 
механізми державно-управлінської стратегії в конкретних суспільно-історичних 
умовах”. Управлінець вищої ланки має здійснювати свою діяльність, виходячи 
з тенденцій сучасного глобалізаційного розвитку, а саме: він розробляє проекти 
стратегічного планування, програми проектів, планів, сценаріїв своєї діяльності 
з урахуванням бажаного майбутнього. 

Слід відзначити, що, з одного боку, саме національна державно-
управлінська еліта є могутнім фактором ініціювання еволюційних змін у 
суспільстві в умовах модернізації або архаїзації системи державного 
управління, з другого - вона являє собою абсолютно інертну структуру, яка не 
відповідає природі глибинних соціальних перетворень і таким чином саме вона 
блокує природне вирішення суперечностей, що назрівають. Тому, аналізуючи 
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зміну функції державно-управлінської еліти в Україні в умовах глобалізації, 
можна вказати, що вона певним чином “приватизувала собі” українське 
суспільство, а тому і будь-що утримує його в перехідному стані від традицій до 
сучасності, від бажання відповідати новим умовам розвитку. Хоча в цьому є і 
певний сенс, коли ми говоримо про розвиток національної держави в умовах 
глобалізації, коли майже всі держави світу мають різні стартові умови для 
сучасного розвитку, тому різні функції виконує й державно-управлінська еліта, 
яка має виступати могутнім механізмом збереження національної специфіки 
розвитку та функціонування системи управління. При цьому слід наголосити, 
що в умовах глобалізації державність як така не зникає, але трансформується у 
світову імперію, яка виникає вже на основі існуючої держави, достатньо 
могутньої, щоб підпорядкувати собі всі країни-ойкумени за принципом 
“сніжного клубка”, як це було з пізньореспубліканським Римом. Коли 
остаточна перемога над Карфагеном виявилася лавинним розширенням імперії: 
чим більше царств приєднуються, тим сильніше гравітація - і так далі за 
принципом позитивного зворотного зв’язку. 

Тривалість перехідного періоду деяких країн спричинена як ідеологічною 
невизначеністю, що пов’язувалася з відсутністю чіткої системи цінностей, які є 
пріоритетними для даної національної системи державного управління, так і 
труднощами її реалізації, оскільки основними суб’єктами, на яких покладались 
такі функції, - мала стати державно-управлінська еліта. У таких країнах 
з’явився такий соціальний прошарок, як традиційна номенклатура. Це особливо 
небезпечно для сучасних глобалізаційних процесів на пострадянському 
просторі, де колишня партійна та державно-управлінська еліти 
“перемаскувалися” в нову систему і не бажають до кінця перерізати пуповину, 
яка пов’язує її з державним апаратом, оскільки має можливість без особливих 
зусиль збагачуватись за рахунок держави, фактично паразитуючи на ній. Таким 
чином, будучи частиною владних структур і підпорядкувавши собі державний 
апарат, нова еліта здобула джерела стабільних доходів та високий соціальний 
статус. 

Цікавим щодо цього є досвід формування державно-управлінської еліти в 
умовах глобалізації в Грузії. Відомі вчені та парламентарі Р.Гоциридзе та 
О.Канделакі пов’язують роздвоєність реформ у Грузії на сучасному етапі її 
розвитку саме з відсутністю реальних можливостей адаптації управлінського 
персоналу до сучасних умов. Тому становище у державі можна назвати 
стабільністю “незавершеного шоку”, що поряд з багатьма об’єктивними 
внутрішніми та зовнішніми умовами (чинниками), обумовлено і суб’єктивними 
факторами. 

Тому, на думку Р.Гоциридзе та О.Канделакі, “крокуючи зі своїм досвідом 
у нову епоху управлінська еліта стала для Грузії суттєвим бар’єром в 
початковий період державного будівництва”. У державно-управлінської еліти 
Грузії, яка вийшла із певних національних осередків, що зайняли пріоритетні 
позиції в парламенті республіки, навіть не було можливості активно вплинути 
на формування нового геополітичного простору з відповідним визначенням 
інтеграційних координат для держави в епоху глобалізації. 
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Проблема формування ефективної, дієвої державно-управлінської еліти 
в умовах глобалізації гостро стояла і для Росії, що реально відчувала потребу 
в новій концепції державного управління в умовах глобалізації, яка б 
відповідала вимогам епохи глобалізації, постіндустріального суспільства та 
сучасних гуманітарних технологій. Проте деякі експерти вказують, що 
російська політико-адміністративна еліта - це могутньо об’єднана сила, яка 
підпорядкувала собі державу, здатну спрямовувати її розвиток по латино-
американському шляху. 

Достатньо цікаві в цьому плані теоретичні підходи до розуміння даної 
проблеми запропонував російський учений П.Щедровицький, який стверджує, 
що “мотором глобальних змін стає новий транснаціональний клас - професійна 
аристократія, творча та державно-управлінська еліта нового покоління, яка 
намагається посилити основи національних держав, реалізуючи традиційні 
підходи в управлінні країною, нинішня російська влада заганяє країну все далі 
в історичний тупик”. 

Тому головною роллю сучасної державно-управлінської еліти нового 
покоління в межах певної національної держави в умовах глобалізації є 
вироблення ефективних засобів та пошук відповідних механізмів, які 
забезпечують перехід суспільства у новий стан. Така державно-управлінська 
еліта має витіснити традиційні соціокультурні ідентичності, пов’язані з 
етнічною належністю, релігією та професією.  

Сьогодні є всі підстави стверджувати, що національні держави виявилися 
не готовими до нової глобальної ситуації, в останній чверті ХХ ст. вони все 
більше перетворюються на ансамблі протилежних національних інтересів, у 
несистемні колекції господарчих та соціокультурних регіонів, постнаціональна 
державність може бути вирощена в інкубаторі імперій нового покоління - 
культурних і економічних. Слід підкреслити, що основна провина цього 
покладається на національну державно-управлінську еліту, яка не здатна 
мобільно адаптуватися до сучасних умов розвитку держави, і яка фактично 
сьогодні втрачає своє історичне буття. На думку Н.Симонії, глобалізація 
стосується нерівномірності розвитку людського суспільства, проте вона не є 
абсолютно чимось новим порівняно з попередніми епохами індустріалізму. 
Така монополярність не лише пропонує спрощену картину світу, але й 
орієнтується на зовнішню політику держав на цілі, які досить часто не 
відповідають національним інтересам таких держав. Фактично за таких умов є 
всі підстави стверджувати, що формування національної еліти в умовах 
глобалізації може привести всі країни без винятку до “загального знаменника”, 
нав’язуючи ним єдині правила політичної гри під гаслом структурної адаптації. 
Саме тому багаті країни стають ще багатшими, а бідні - біднішими. Тому 
сьогодні постає реальна проблема становлення мегасуспільства, в якому 
громадяни б володіли рівними правами та обов’язками, що дає підстави для 
створення нового, більш гуманного світоустрою по відношенню до інших 
національних спільнот. 

З цього приводу В.Іноземцев зазначає, що в основу такої соціальної 
поляризації покладений технологічний прогрес, який має забезпечити 
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стабільність універсальної еволюції (в ролі якої виступає глобалізація) і 
одночасно виключає загальноприйняту форму його самоорганізації. 

В епоху вибухового розвитку інформаційних технологій особливого 
значення набуває розуміння взаємозалежності знань та розвитку, тобто різні 
типи еліт по-різному адаптуються до іноземного продукту, мають різний рівень 
розвитку та можливості для власної модернізації системи управління. Саме 
тому основними формами діяльності державно-управлінської еліти на 
сучасному етапі глобалізаційних процесів мають стати співробітництво та 
стратегічне партнерство. Тому сьогодні доцільно чітко визначити цілі та 
функції діяльності такої еліти, оскільки саме така еліта має визначати стратегію 
суспільного розвитку, рівень підготовленості якої має здійснюватись виходячи 
із потреб такого розвитку. Все частіше сьогодні постає проблема формування 
кооперативного глобального управління, яке висуває ряд вимог, а саме 
визначення певного кола сучасних та перспективних проблем, розв’язання яких 
неможливе в межах однієї держави. 

Завдяки активній участі еліти в управлінні державою утверджуються 
високодемократичні принципи функціонування держави, розробляється 
фундаментальна державна ідеологія, яка відображає реалії глобалізованого 
суспільства. Державно-управлінська еліта, зосереджуючись на об’єктивному 
аналізі оцінок, конструктивному вивченні глобалізаційних проблем, повинна 
мати високорозвинену інтуїцію, володіти принципами раціонального 
планування, що забезпечує ефективність та оптимальність підготовки та 
прийняття державних рішень. Точніше сказати, структури управління в умовах 
глобалізації створюються для того, щоб віднайти ефективні механізми 
функціонування держави.  

Зокрема, такі критерії вимог до сучасної державно-управлінської еліти 
сформулював Н.Назарбаєв. “ХХІ сторіччя, незважаючи на всі глобальні 
проблеми, - це сторіччя оновлення, сторіччя зближення та ствердження 
загальнолюдських цінностей та рівності людей. Це - період молодих, 
енергійних, талановитих, активних людей, які беруть на себе відповідальність 
за долі світу, за свою країну”. 

Сьогодні першочергового значення для нашої держави набуває 
вироблення геополітичної стратегії України, яка включає з’ясування місця 
України у світовому геополітичному просторі, реформування системи 
державних інститутів відповідно до нових глобалізаційних умов, 
функціонування партійної системи, взаємодія ЗМІ та державних структур. 

Необхідно звернути увагу на той аспект, що національну державно-
управлінську еліту формують громадяни країни, які, безумовно, обізнані і в 
специфіці процесів, які відбуваються, ризиках, які несуть процеси глобалізації. 
Проте не завжди є однозначним ставлення влади до державно-управлінської 
еліти, до розуміння її призначення та функцій у суспільстві. Адже часто 
спостерігається зневажливе ставлення до управлінської еліти і в засобах 
масової інформації. Тому коли справжня, а не перемаскована державно-
управлінська еліта виробила своє ставлення до сучасних глобалізаційних 
процесів і прогнозує певні ризики, які пов’язані з ними, до еліти ставляться з 
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недовірою. Водночас можна спостерігати значні резерви для підвищення 
соціальної активності взаємодії управлінської еліти та влади в цілому. Виникає 
потреба в значному посиленні інформованості еліти про діяльність владних 
структур, більш широкому залученні її до розробки та реалізації соціально-
економічних планів та програм розвитку держави в умовах глобалізації. 

Якщо проаналізувати соціально-демографічні характеристики державно-
управлінської еліти, зокрема в країнах пострадянського простору, які на 
сьогодні виступають реальними суб’єктами розгортання глобалізаційних 
процесів, то ми побачимо, що значна частина еліти належить до віку соціальної 
та професійної зрілості: від 40 до 50 років - 41,3%, старше 50 років - близько 
20% опитаних. Це також свідчить про те, що державно-управлінська еліта 
переживає період омолодження порівняно з попередніми періодами, проте це 
не є оптимально-прогнозованим критерієм, адже високий потенціал інтелекту, 
мобільність, відкритість до сприйняття новацій, інтенсивність кадрового 
оновлення ще не свідчить про ефективність управління. 

Наразі система державного управління різко втрачає свою стійкість та 
відповідну стабільність, що безпосередньо характеризує якісну особливість 
нинішнього етапу. Фактично на сьогодні наявною є конвергенція (або 
конвертація самої системи управління, яка відповідає глобалізаційним умовам) 
відносин між різними прошарками владної еліти.  

Сьогодні потрібно говорити також про певні сценарії розвитку системи 
управління України в умовах глобалізації з чітким розумінням ролі та функцій 
сучасної державно-управлінської еліти, наскільки вона здатна протистояти 
певним процесам, які неоднозначно позначаються на системі державного 
управління та відповідно розвитку Української держави. 

Так, по-перше, державно-управлінська еліта як суспільний прошарок 
нездатна перебудувати систему державного управління відповідно до нових 
умов, а також адаптувати та модернізувати попередню. Це створює передумови 
того, що поступово національна система державного управління переходить у 
стан хаосу. По-друге, державно-управлінська еліта являє собою інертну 
структуру, яка мало відповідає природі соціальних трансформацій та блокує 
природний розвиток визріваючих суперечностей. 

По-третє, економічна еліта все частіше сьогодні (в умовах глобалізації) 
перетворюється на державно-управлінську еліту, що уособлює прийняття та 
реалізацію державно-управлінських рішень. Така еліта організовується в нову 
форму державно-управлінської еліти, здійснює ефективне управління заради 
стабільності, отримання прибутку, оскільки в умовах глобалізації значно 
спрощуються механізми укладання економічним угод між спільнотами. 

По-четверте, так звана економічна управлінська еліта формує 
зовнішньоекономічне середовище для держави, у результаті чого певна 
національна держава починає існувати за критеріями розвинених західних 
країн, так би мовити за рахунок третього світу. Тобто тут державно-
управлінська еліта здійснює свою кваліфіковану діяльність в інтересах усього 
суспільства. 
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Таким чином, в умовах глобалізації в діяльності владної еліти з’являється 
система нових критеріїв, зумовлених безпосередньо новими тенденціями 
інтеграції еліт у різних сферах суспільного життя, а також діями певних 
механізмів рекрутування еліт. Слід відзначити, що за сучасних умов важлива 
роль належить неформальній структурі еліт, яка все частіше відстоює своє 
право на владу, адже кожне елітне угруповання очолюється лідером, який 
зазвичай контролює ту чи іншу державну структуру чи навіть регіон. Причому 
між членами такого угруповання формуються клієнтурні відносини, а отже, 
створюються так звані клієнтурні угруповання, які приймають форму 
“номенклатурного патронату”. 

Національна еліта в умовах глобалізації бере безпосередню участь у 
процесі вироблення та впровадження відповідного адміністративно-
політичного рішення. Саме завдяки можливості прийняття відповідного 
рішення даним соціальним класом, у ролі якого виступає національна еліта, 
відбуваються кардинальні соціальні зміни, а саме: ліквідація монополій певної 
соціальної сили чи, навпаки, розширення її можливостей. 

Доцільно також звернути увагу на ставлення державно-управлінської 
еліти до процесів глобалізації і те, наскільки вона активно включена в 
розгортання таких процесів. Позитивно ставляться до глобалізації 39,9% 
опитаних управлінців, вважають її новим і необхідним типом суспільного 
розвитку, негативно налаштований до неї лише кожний десятий, який вважає, 
що вона являє реальну загрозу для національних інтересів. Частково на такій 
оцінці позначається специфіка еліти, яка вивчалась, оскільки значна кількість 
опитаних не вважає себе елітою: 44,9% відповіли, що в них немає відчуття 
належності до еліти і 19,5% перебуває в стані амбівалентному. Більшість 
респондентів зазначали, що їм важко відповісти на це запитання. Із опитаних 
чиновників, які перебувають на вищому щаблі влади, 62,3% не встигають в 
ногу з часом або взагалі з ним розійшлись. 

Це реально відображає те, що може бути небезпечним в умовах 
глобалізації і про що згадував Г.Ортега-і-Гассетт, - типове світовідчуття себе 
людиною натовпу, а не еліти. Адже справжня еліта відрізняється саме тим, що 
бере на себе відповідальність за соціальні зміни, у тому числі - несприятливі - у 
місті, країні, світі, тоді як людина натовпу перекладає все на інших, насамперед 
на непідконтрольне йому керівництво. Чи пов’язані відповіді з реальним 
зниженням соціального статусу (схоже, так воно і є), чи з непевністю в 
майбутньому і тривогою за долю країни (що також обґрунтовано і має місце), 
чи з іншими причинами - важко сказати. Це вимагає додаткового дослідження. 
Але можна з високим ступенем упевненості констатувати, що отримані 
відповіді невипадкові, їх підтверджують непрямі дані, що містяться у 
відповідях респондентів на контрольні запитання. 

Досить цікаво розв’язується проблема формування державно-
управлінської еліти в умовах глобалізації в наших східних сусідів незважаючи 
навіть на те, що сьогодні Росія як держава не виявляє глибокої активності щодо 
залучення її до глобалізаційних процесів, найменше на пострадянському 
просторі прагнення до інтеграції у світову спільноту. Проте це не заважає їй 
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сформувати чітку стратегію формування державно-управлінської еліти під 
назвою “Стратегія лідерства”. Автором даної стратегії виступає Науково-
дослідний інформаційно-аналітичний центр “Стратегія майбутнього”. Основна 
мета такої стратегії - вивести Росію в лідери глобалізаційного процесу, причому 
йдеться не про її бажання інтегруватися до світової спільноти, а передусім про 
прагнення стати мегадержавою, до якої буде прагнути інтегруватись сама 
світова спільнота. І що досить цікаво: Росія тут не виступатиме у ролі 
реалізатора інтересів інших держав, а буде реалізовувати свої і тільки свої. 
Розглянемо детальніше деякі положення даної концепції, які становлять явний 
інтерес для наших вітчизняних реалій. Мета даної Стратегії забезпечити 
стабільний розвиток Росії у довгостроковій перспективі (100 і більше років), 
відповідно до чого доведено: 

− для того, щоб забезпечити стрімкий розвиток Росії, необхідно змінити 
спрямованість глобальних процесів; 

− жодна із регіональних цивілізацій, крім Росії, потенційно не здатна 
взяти на себе роль лідера в зміні спрямованості цих процесів; 

− стійкий напрям розвитку Росії залежить від її здатності очолити зміни 
глобальних процесів;  

− об’єктивно Росія здатна взяти на себе роль лідера в глобалізаційних 
процесах, якщо зробить усередині себе світоглядну революцію, оскільки всі 
необхідні передумови для цього в неї є; 

− ключова проблема: підготувати управлінські кадри, які були б здатні 
вирішити дане завдання - відповідно до цього необхідно забезпечити 
підготовку управлінських кадрів, які б за історично короткий термін вивели 
Росію в лідери глобалізаційного процесу, змінити її спрямованість на 
довготривалу перспективу. 

У стратегії також відзначається, що перехід Росії із нинішнього режиму 
управління - режиму деградації та розкладу в режим стійкого розвитку є 
сильним маневром (перехід системи із одного стану в інший за достатньо 
короткий історичний період). Водночас наголошується, що ймовірність 
успішного здійснення маневру прямо пропорційна якості управління, яке 
здатна забезпечити державно-управлінська структура, що здійснює даний 
маневр. Якщо необхідна якість державного управління не забезпечується, то 
відбувається втрата управління та вибраний варіант розвитку (варіант 
лідерства) виявляється недосяжним. Здійснення передбачуваного 
управлінського маневру відбувається в умовах, коли Росія перебуває під 
впливом інших центрів концентрації глобального керування, у першу чергу 
західних, які реалізують свої стратегії, зокрема стратегію побудови “нового 
світового порядку”. Дана обставина накладає вимогу забезпечення не просто 
високої якості керування, а найвищої, чимось, що забезпечують інші центри 
концентрації глобального керування.  

Таким чином, найважливішою характеристикою сучасного суспільства є 
його перехід в якісно новий глобалізаційний стан, у якому швидкість зміни 
технологій (соціальних, технічних, інформаційних тощо) зросла настільки, що 
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кожна національна державно-управлінська еліта змушена виробляти навички 
оперативного прилаштування й адаптації до ситуації, що постійно змінюється. 
Тому сьогодні основним пріоритетом діяльності національної державно-
управлінської еліти є перетворення національної держави на лідера в сучасних 
глобалізаційних процесах. 

 
2.2. Специфіка реалізації кадрової політики в перехідних суспільствах  

в умовах глобалізації 
 
Сьогодні кожне суспільство має віднайти адекватну формулу нарощення 

кадрового потенціалу, аби, з одного боку, вписатися в сучасні глобалізаційні 
процеси і зайняти в них достойне місце, а з другого - не втратити формулу 
власної національної ідентичності.  

Глобалізація це не лише економічний фактор розвитку сучасного світу, а 
це й фактор максимального використання інтелектуального потенціалу 
кадрового ресурсу. Тому важлива увага в умовах глобалізації має приділятися 
саме нарощуванню інтелектуального потенціалу кадрового ресурсу, який би 
відповідав потребам державно-управлінської практики і був здатен забезпечити 
динамічний та потужний розвиток держави. 

Розробляючи концептуальні засади реалізації кадрової політики в умовах 
глобалізації, доцільно особливо враховувати ментальні, культурно-психологічні 
та соціально-політичні форми ідентифікації спільноти, які мають стати 
пріоритетними у процесі комплектування апарату державного управління і 
відповідно закласти підвалини проголошення нової ідеології (глобалізаційного) 
розвитку держави. Дана сентенція висуває нові критерії вимог до формування 
та функціонування державного кадрового потенціалу, а саме: підвищуються 
вимоги до його компетенції та професіоналізму, продуктивності та 
результативності як могутнього ресурсу, що визначає та забезпечує 
формування нової конфігурації глобального соціально-економічного та 
політичного розвитку держави.  

В умовах глобалізації надзвичайно потужна роль належить кадровому 
потенціалу, адже на нього покладається основне завдання оберігати 
національну ідентичність держави і водночас вміти підлаштуватись під 
цивілізаційні стандарти суспільного розвитку таким чином, щоб мати 
можливість передусім реалізувати власні національні інтереси, сповідувати свої 
управлінські цінності, наслідувати свої звичаї та норми системи державного 
управління. Це вказує на потребу формування принципово нового типу 
кадрового ресурсу в перехідному суспільстві, який має запобігти зіткненню 
вітчизняних реалій із певними стандартами глобалізаційного розвитку, точніше 
він має виробити ефективні механізми управління глобалізаційними процесами 
шляхом інтенсифікації контактів між транснаціональним кадровим ресурсом. 
Саме такий кадровий ресурс має взяти на себе завдання перетворити державу 
на конкурентоспроможну державу у світі за всіма стратегічними напрямами. 

Кадровий ресурс як важливий інструмент динамічного розвитку держави - 
особливо в умовах глобалізації, має виступати активним суб’єктом 
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забезпечення ефективності соціально-економічних, технологічних, соціально-
психологічних процесів, що відбуваються в суспільстві, модернізувати систему 
державного управління, а це, у свою чергу, дасть змогу здолати інерцію, 
усталені стереотипи мислення, які реально протистоять оптимізації кадрової 
політики в ситуації глобальної інтеграції. Це в особливий спосіб увиразнює 
потребу оновити систему наповнення органів державного управління згідно з 
умовами суспільного розвитку, виробити механізми поліпшення управлінських 
процедур, створити раціональну організацію праці в органах управління, а 
також сформувати національну модель кадрового забезпечення з урахуванням 
ментальних та культурно-психологічних ознак спільноти. 

Сучасні глобалізаційні процеси в особливому ракурсі висувають потребу 
впровадження інноваційної технології здійснення кадрової політики, відповідно 
до якої передбачається виробити новий стиль кадрового забезпечення органів 
державної влади високопрофесійним управлінським персоналом, здатним 
задовольняти потреби населення шляхом надання якісних та ефективних 
управлінських послуг. Все це передусім вимагає докорінних змін у самій 
стратегії здійснення державно-управлінської діяльності, принципового 
оновлення кадрових структур, які потребують нестандартних, новаторських 
підходів до прийняття державних рішень.  

Важливим кроком у цьому напрямі є визначення нових пріоритетів 
технології вирішення кадрових питань, відповідно до умов глобалізаційного 
розвитку, виходячи при цьому з розуміння кадрів як важливого ресурсу 
суспільного розвитку зі своєю логікою, закономірностями, механізмами 
самоорганізації та саморозвитку. У цьому плані також варто вказати на те, що 
сьогодні державний кадровий потенціал має бути спрямований на організацію 
своєї діяльності, орієнтуючись на світові стандарти, але обов’язково при цьому 
враховуючи національні традиції. 

Це, у свою чергу, обґрунтовує потребу розробити нову технологію 
кадрового оновлення державного управління, яка відповідала б потребам часу і 
володіла сучасними інформаційними технологіями, методологією підготовки 
державних службовців, глобальними технологіями налагодження державно-
управлінської практики, технологіями впровадження реформ та ін.. 

В умовах глобалізації особливо важливим ризиком у контексті реалізації 
держаної кадрової політики є високий рівень плинності кадрів, що в кінцевому 
підсумку може привести до “кадрового дна”, коли теперішній управлінський 
резерв буде вичерпано, а відповідного та своєчасного йому наповнення не буде 
здійснено. Держава, не здійснюючи відповідного прогнозування та планування 
кадрового потенціалу, необхідного для оптимальної організації системи 
державного управління, в сучасних глобалізаційних умовах опиниться в 
ситуації “кадрового дна”, з якого піднятись буде надзвичайно важко. На нашу 
думку, система державної кадрової політики має бути надзвичайно мобільною 
та відкритою до сучасних глобалізаційних умов, в цьому плані постійно має 
оновлюватись система кадрового забезпечення відповідно до реалізації потреб 
та інтересів громадянина як основної мети організації державно-управлінської 
практики. 
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В умовах глобалізації особлива роль належить технологіям 
прогнозування та планування потреб у кадрах, особливо це обмовлено 
потребами створення відповідних структур, покликаних оптимізувати 
функціонування кадрової політики в умовах глобалізації. Сьогодні мова йде 
про розширення чисельності кадрів у зв’язку з появою нових завдань та 
функцій, які покладаються на управлінські структури в умовах глобалізації, все 
частіше національні інституції управління набувають транснаціонального 
характеру, а тому і змінюється система організації їх діяльності, відповідно до 
цього створюються нові структурні підрозділи, запроваджуються нові посади та 
спеціальності, які відповідають новому типу суспільного розвитку, що 
визначається глобалізацією. 

Одним із механізмів реалізації державної кадрової політики є створення 
необхідних умов для професіоналізації керівних кадрів, що, у свою чергу, 
включає сприяння професійному розвитку, у тому числі набуття професійного 
досвіду та здійснення професійного добору, критерії якого чітко 
регламентовані сучасними глобалізаційними умовами. Відповідно до цього, 
чим більше кадри включені у професійну діяльність, тим більше вони мають 
можливостей набути професіоналізму та компетентності, а тому бути реально 
адаптованими до сучасних умов. Основними принципами діяльності кадрів, на 
нашу думку, є професійно-глобалізаційна самоідентифікація, що передбачає 
співвідношення можливостей з вимогами глобалізації, які пред’являються до 
конкретної форми діяльності, та опредмечення власного професійного досвіду, 
коли відбувається накопичення індивідуального досвіду у сфері управлінської 
практики. 

Таким чином, державна кадрова політика має бути спрямована на 
формування інтелектуального потенціалу кадрів, управління професійною 
кар’єрою, коригування професійного складу кадрів, раціональне використання 
їх можливостей та здібностей, створення стратегії управлінської діяльності 
відповідно до імперативів сучасності, а також багатоваріантної системи 
розв’язання кадрових проблем. З цією метою доцільно розробити конкретні 
програми прийняття державно-управлінських рішень, які дають змогу швидко 
реагувати на зміни суспільного розвитку, а також забезпечувати оптимальність 
державно-управлінської стратегії керівного складу в глобалізаційних умовах, 
швидко і точно діяти на основі “алгоритмів мислення” та поведінки, розробляти 
інноваційні проекти з метою забезпечення ефективності державного 
управління. 

Кожна держава має свою власну ментальну модель формування та 
здійснення кадрової політики, яка визначає ментальні особливості формування 
керівного складу апарату, механізми кадрового забезпечення державного 
управління, критерії формування та розвитку його інституту державної служби. 
Ця модель має бути зорієнтована на виключну реалізацію загально-
національних інтересів, особливо в умовах глобалізації. 

Оскільки державна кадрова політика має здійснюватись відповідно до 
характеру соціальних, економічних, технологічних, соціально-психологічних 
процесів, які відповідають як потребам суспільства, так і рівню його розвитку, 
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то для підвищення його ефективності перехідне суспільство має виробити нову 
“канву” стратегії кадрового забезпечення, визначити мету, зміст, функції та 
терміни її реалізації. Це підтверджується тим, що ефективність кадрового 
забезпечення вимагає високої якості в діяльності керівних кадрів та відповідної 
його чисельності, оскільки вона, безумовно, визначає умови динамічного 
розвитку суспільства. 

Реалізація державної кадрової політики відповідно до імперативів 
сучасності дасть змогу модернізувати систему державного управління, 
подолати інерцію, усталені стереотипи мислення, які протистоять модернізації 
управлінської діяльності та її відповідності сучасним інтеграційним вимогам. 
Розробка такої кадрової політики має здійснюватись відповідно до завдань, які 
стоять перед суспільством. 

Отже, ефективне функціонування держави, її економічний та соціальний 
розвиток неможливі без високопрофесійного, кадрового ресурсу нового типу, 
здатного приймати ефективні державні рішення та забезпечувати успіх 
соціально-економічних та політичних перетворень в умовах глобалізації. Для 
цього необхідно передусім створити чітко регламентовану систему наповнення 
кадровим ресурсом державно-управлінських структур (шляхом добору та 
розстановки кадрів, формування кадрового резерву, стажування, підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації, стимулювання управлінської 
ініціативи й активності), що реально відповідає вимогам сучасного 
глобалізаційного розвитку. 

Кожна держава має свою власну ментальну модель формування 
кадрового потенціалу - зорієнтовану на реалізацію загальнонаціональних 
інтересів. Тому сьогодні суспільство має піднятися до рівня розуміння її 
крайньої необхідності. Адже саме від кадрового потенціалу залежить вибір 
методу - кардинального розв’язання проблем, які виникають в умовах 
глобалізаційного розвитку. Тому держава має запропонувати власний дієвий 
інструментарій діяльності з урахуванням ідеологічних, суспільно-політичних, 
ментальних чинників, а також традиції у виборі альтернатив управління самими 
глобалізаційними процесами. 

Проте слід відзначити, що складність діяльності управлінських кадрів 
сьогодні позначається саме на формуванні адекватної стратегії національної 
системи державного управління, яка полягає не лише в тому, щоб зберегти 
державність, але й дійти злагоди в суспільстві, розділеному переважно на 
людей зі стилем мислення індустріальної (які зачасти не розуміють викликів 
сучасної ситуації, обумовленої розвитком глобалізаційних процесів) та 
постіндустріальної епохи (що вбачають у державі перш за все сервісну 
інституцію - спрямовану на надання управлінських послуг). 

 
2.3. Особливості діяльності державних службовців в умовах глобалізації 

 
Інститут державної служби, реалізуючи свої функції у добу 

постмодернізму, має бути адаптованим до відповідних умов реалізації 
державно-управлінської практики, які висуває глобалізація. Передусім йдеться 
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про пошук нових глобалізаційних критеріїв професіоналізму, як чи не єдиного 
способу позиціонування державних службовців, що має транснаціональний 
характер. Це пов’язується з тим, що процеси глобалізації приводять до 
стандартизації та вестернізації послуг та функцій, які надаються безпосередньо 
та реалізуються державними службовцями. Фактично це свідчить про єдині для 
всього глобального простору критерії та вимоги, які до них висуваються. У 
зв’язку з цим особливої доцільності сьогодні набуває розробка нової концепції 
підготовки державних службовців, одним із важливих положень якої має стати 
не виробництво добротних професіоналів, а підготовка державних службовців, 
які прагнуть до пізнання істини, здатних передбачити події та бути 
відповідальними за їх наслідки. 

Фактично йдеться про прогностичну функцію як одну з найважливіших, 
що має змогу забезпечити оптимізацію організації державно-управлінської 
діяльності в умовах глобалізації.  

На особливу увагу заслуговує досвід Росії, де протягом останніх років 
ведуться консультації, предметом яких є захист інтересів країни шляхом 
створення ефективної системи захисту державно-управлінського ресурсу як 
основного інструменту суспільного розвитку держави. Це пояснюється тим, що 
в умовах глобалізації відбувається у першу чергу перерозподіл управлінських 
ресурсів, де окремі країни світу використовують управлінський потенціал 
інших країн задля власного національного розвитку. Це складає значні ризики 
для національної безпеки держави, адже управлінський потенціал нації як такий 
втрачає свою функціонально-первинну сутність. 

Водночас важлива роль у контексті діяльності державних службовців в 
умовах глобалізації має належати встановленню та зміцненню міжнародної 
співпраці та обміну досвідом між управлінськими інституціями в межах 
єдиного глобального простору. Особлива увага при цьому має приділятись 
врахуванню національної специфіки організації державно-управлінської 
діяльності, зокрема при підготовці державних службовців. Це свідчить про 
необхідність приведення вітчизняних освітніх технологій у відповідність із 
сучасними вимогами, пріоритет яким надається у світі. Це дасть змогу 
підвищити рівень освітніх послуг, а відповідно до цього і рівень професійної та 
освітньої кваліфікації державних службовців, підводячи її під світові стандарти. 
Складовими елементами налагодження міжнародної співпраці мають стати 
заходи, які б були спрямовані на вивчення досвіду, ознайомлення із новими 
методами діяльності в умовах глобалізації.  

На думку І.Ансоффа, міжнародне співробітництво в умовах глобалізації 
покликане створювати сприятливі умови для розвитку дисциплін з державного 
управління та навчальних програм, забезпечуючи тим самим підвищення якості 
навчання та проведення наукових досліджень. Така система поглиблення 
міжнародної співпраці дасть змогу інтегрувати національну систему підготовки 
державних службовців у світову систему підготовки. 

На думку російського дослідника О.Суріна, державне управління в 
сучасних умовах є дуже складною, спеціалізованою та високотехнологічною 
системою, яка потребує кадрів, здатних працювати на сучасному рівні і за 
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допомогою сучасних інструментів”. Це свідчить про те, що процеси 
глобалізації висувають нову мету діяльності державних службовців, яка 
полягає у формуванні “інтелектуального потенціалу нації”, здатного до 
розробки ефективних стратегій розвитку системи державного управління. 

Зміна функцій діяльності державних службовців в умовах глобалізації 
також пов’язується із глобальними проблемами суспільного розвитку, 
розв’язувати які безпосередньо вони покликані. Насамперед це пов’язується із 
необхідністю розв’язання проблеми взаємозалежності транснаціональних 
політичних, економічних та культурних систем, принципова відмінність між 
якими чітко увиразнюється саме в умовах глобалізації. В результаті цього 
відбувається зростання суперечностей розвитку. У цьому зв’язку особливого 
значення набуває проблема реалізації національної безпеки, адже ризики її 
втрати стають дедалі очевиднішими в сучасних умовах, а це, у свою чергу, 
вимагає висококваліфікованих управлінців-практиків з питань міжнародної 
безпеки. Таким чином, сучасна система підготовки державних службовців має 
бути побудована таким чином, аби шляхом набуття відповідних знань дати їм 
можливість легко адаптуватись до нових глобалізаційних умов суспільного 
розвитку. 

В умовах глобалізації держава уособлює собою значну кількість 
цивілізацій, а відповідно до цього і типів систем організації державно-
управлінської діяльності, в результаті чого перед управлінцями постають 
складні завдання, яким чином протистояти уніфікованій системі державного 
управління. Саме тому в умовах глобалізації діяльність державних службовців 
має набувати індикативного характеру, певною мірою вона повинна постійно 
перебудовуватись відповідно до вимог суспільного розвитку, якщо вони 
узгоджені з власними ментальними традиціями державного управління. Таким 
чином, держава в першу чергу має дбати про підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня державних службовців з відповідним створенням 
інноваційного інструментарію, який би дав змогу забезпечити прогрес держави 
на початку ХХІ ст. 

В умовах глобалізації державні службовців жодною мірою не можуть 
ізольовано від світового досвіду реалізувати свої управлінські функції, а тому 
виходячи із цього особлива увага має приділяти накопиченню та аналізу 
власного управлінського досвіду, який би не дозволив управлінцям реально 
втратити зв’язок з власними управлінськими традиціями. Майже аксіоматично 
для вітчизняних учених та практиків звучить теза про модернізацію системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 
Передусім тут йдеться про посилення гуманітарної складової в організації 
навчального процесу, що тим самим принципово відрізнятиме його від 
західноєвропейського, для якого базовою основою є технократичний підхід до 
системи підготовки державних службовців. Виключати останній принципово не 
можна, але головне потрібно узгодити аксіологічний та технократичний 
підходи в системі підготовки державно-управлінського апарату в Україні. 

Важливою складовою підготовки державно-управлінського апарату в 
умовах глобалізації є розробка концепцій стратегічного ризику, які б дали 
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змогу йому приймати адекватні рішення та здійснювати відповідний 
моніторинг процесів, які мають місце або в майбутньому та з необхідністю 
можуть виникнути в разі їх неефективних дій. Таким чином, сучасний 
державний службовець має бути не лише менеджером-стратегом, але й 
менеджером-кризівником. Це, у свою чергу, створить інституційну складову 
для комплексного розв’язання державно-управлінських проблем в умовах 
глобалізації.  

Важлива роль у даному контексті належить здійсненню наукових 
досліджень, які б забезпечили можливість проведення наукового моніторингу 
проблем, з якими стикається система державного правління та, зокрема, її 
апарат в умовах глобалізації. Слід особливу увагу звернути на моніторингові 
дослідження, які здійснюються окремими державами на замовлення інших 
держав щодо оптимізації державно-управлінської діяльності. Такий підхід 
містить значні ризики, оскільки фахівці, які належать до іншої національної 
системи управління, ніколи не можуть знати специфіку розвитку та 
функціонування іншої системи управління, а тому й запропонувати їм 
альтернативну концепцію реформування органів державної влади також не 
можуть. На жаль, такі спроби все частіше сьогодні обговорюються не лише на 
рівні консультацій, але і реальних дій в Україні, проте тут не звертається увага 
на виклики національній безпеці, що є неминучими, якщо ми будемо долучати 
до організації системи державного управління фахівців “іззовні”. 

За всіх плюсів і мінусів, які привносяться процесами глобалізації і які з 
необхідністю позначуються на системі державного управління, важлива роль 
належить гуманітарному компоненту підготовки та діяльності державних 
службовців. Фактично сьогодні у світі все частіше декларується принцип 
гуманітаризації системи державного управління, яка на відміну від 
технократизму, формалізму та функціоналізму протягом останніх десятиліть 
була виключно афірмативною.  

Щоб локалізувати певний функціональний дисбаланс у діяльності 
державних службовців, який все частіше спостерігається в умовах глобалізації, 
необхідно здійснити чітке структурування проблем, з якими вони стикаються в 
процесі реалізації своїх повноважень. Так, передусім доцільно здійснити чіткий 
опис проблем, який би включав визначення умов та факторів, які привели до 
виникнення проблемної ситуації, і на основі цього запропонувати варіанти їх 
розв’язання. Виходячи з цього слід розробити чітку систему критеріїв щодо 
черговості розв’язання окремих проблем, а тим самим визначити типові 
правила, які підходять для розв’язання відповідних проблем. Лише виходячи із 
цього можливо розробити новий алгоритм діяльності державних службовців в 
умовах сучасних глобалізаційних процесів. Наведений нами механізм 
розв’язання проблеми є одним із критеріїв оптимізації діяльності державних 
службовців, що дає змогу чітко ідентифікувати спрямованість або ж і 
неспрямованість на досягнення оптимальності функціонування державно-
управлінської системи. 

Таким чином, державні службовці в умовах глобалізації є головним 
джерелом суспільного розвитку та оптимізації системи державного управління. 
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І саме тому на них покладається функція вироблення та впровадження 
управлінських технологій, які відповідають сучасним умовам глобалізаційного 
розвитку. Сьогодні недостатній рівень організаційно-правової та державно-
управлінської культури службовців стримує прогрес суспільного розвитку 
України, що, у свою чергу, становить значні ризики для національної безпеки 
держави. Слід відзначити, що державно-управлінський персонал та, зокрема, 
високий рівень його професійної підготовки являє собою фундаментальний 
національний інтерес для розвитку держави. Прихід непрофесіоналів у систему 
державної влади нівелює зміст останньої та висуває на передній план ризики 
національного розвитку. Головна увага тут має приділятись питанню 
формування професіоналізму державних службовців у першу чергу, а потім 
вже й патріотизму як необхідної умови реалізації їх національного інтересу. 

Важливою тенденцією глобалізаційного розвитку, яка приводить до зміни 
особливостей функціонування державних службовців, є впровадження 
глобальних інформаційних технологій, однією з яких є електронне урядування. 
Саме останнє виступає ефективним засобом державного управління та 
взаємодії органів державної влади в умовах глобалізації. Це приводить до зміни 
в розумінні сутності самої держави як сервісної структури, покликаної 
спрощувати процедури надання управлінських послуг, а відповідно до цього 
саму діяльність державних службовців. Це фактично свідчить про те, що в 
умовах реалізації глобальних інформаційних технологій кардинально 
змінюється зміст адміністративної діяльності. Подекуди це супроводжується 
значними ризиками, оскільки державні службовці виявляються не готовими до 
нових умов діяльності і фактично завдяки цьому вони не вписуються в нові 
стандарти глобалізаційного розвитку. 

Однією з вимог реалізації електронного урядування є забезпечення 
відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади. Це відповідно 
ставить питання про роль людського фактора в організації системи державного 
управління, адже електронне урядування покликане перенести в режим он-лайн 
значну кількість державно-управлінських послуг, що з необхідністю приведе до 
скорочення управлінського апарату. Основна вимога, яка висувається при 
цьому до останнього, пов’язується з потребою підвищення професійного рівня 
державних службовців, їх здатністю адаптуватись до нових умов суспільного 
розвитку, а також і з доцільністю розробити ефективну стратегію реалізації 
національної безпеки. Ризики останньої активізуються у процесі 
невідлагодженої системи електронного урядування, в результаті чого 
спецслужби не завжди у змозі забезпечити умови національної безпеки, що 
безпосередньо пов’язується із поширенням вірусів, здатних зашкодити 
функціонуванню інформаційного простору у сфері надання державно-
управлінських послуг зокрема. Недостатньо зважене ставлення до розв’язання 
даної проблеми приводить до виникнення цифрової нерівності у системах 
державного управління, яка має як внутрішній, так і зовнішній характер. Така 
нерівність спостерігається як у стосунках між державами (окремі з них ідуть у 
ногу з розвитком інформаційного суспільства, інші йдуть позаду) та окремими 
управлінськими структурами (одні із них мобільніше намагаються здолати 
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цифрову нерівність, мають більше можливостей для реалізації он-лайнових 
процедур управління, інші ж навіть і через фінансовий фактор лишаються 
осторонь). Перша з них має зовнішній характер, друга - внутрішній. У цьому 
плані необхідною умовою оптимізації діяльності державних службовців в 
умовах глобалізації та, зокрема, освоєння ними глобальних інформаційних 
технологій є долання певної інертності, зумовленої традиціями та 
стереотипами, сформованими в межах національної системи державного 
управління. Такий підхід до розв’язання даної проблеми вказує на доцільність 
заміни традиційних методів організації державно-управлінської діяльності 
шляхом налагодження тісної взаємодії інституту державної служби та 
громадянського суспільства, що наділене повноваженнями чіткого контролю за 
його діяльністю. Це, у свою чергу, приведе до якісної зміни функціонування 
системи державного управління, а також до нової моделі діяльності державних 
службовців в умовах глобалізації. 
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ВИСНОВКИ 
 

Глобалізаційні процеси, які здійснюють значний вплив на 
формування світової адміністративної та політичної еліти, є 
незворотніми, що зумовлює їх значущість в умовах 
взаємопов’язаності та взаємозалежності світу. Нові політичні та 
економічні реалії визначають специфічні умови успішного 
функціонування управлінської еліти: стратегічне мислення, 
інноваційне впровадження механізмів державного управління та 
раціональна політична діяльність. Компетентнісний підхід є 
основоположним елементом розвитку системи державного управління 
та є визначальною потребою формування адміністративної та 
політичної еліт. 

Нова парадигма державного управління, яка базується на 
зростанні взаємозалежності та світоцілісності, визначає нові критерії 
та цінності, якими має керуватися адміністративно-політична еліта: 
новий рівень професійної ідентичності та національної свідомості. 
Таким чином, виникає і вимога оптимізації діяльності державного 
управління, яка визначається відповідністю глобалізаційним 
критеріям суспільного розвитку, спрямованістю та ефективністю 
організації системи управління. Серед основних тенденцій діяльності 
державних службовців в умовах глобалізації: пошук універсальних 
технологій розв’язання глобальних проблем суспільного розвитку, 
професійна підготовка державно-управлінського апарату, створення 
умов для розвитку власної системи державного управління виходячи 
із детального знання світового досвіду розв’язання окремих проблем, 
створення відповідних програм взаємообміну досвідом між 
державними службовцями. 

Для позначення світової еліти, сформованої глобалізаційними 
процесами, вводиться поняття “давоської еліти”. Представники такої 
еліти є вищими за національні інтереси та прагнуть бути залученими 
до вирішення глобальних і політичних проблем. 

Одним із пріоритетних завдань України в умовах глобалізацій-
них процесів є створення ефективної державної кадрової політики, яка 
б ґрунтувалася на світовому та європейському досвіді. Внаслідок 
дослідження європейських принципів управління на рівні публічно-
управлінських структур було визначено, що компетентнісний підхід є 
важливим капіталом розвитку інтелектуального потенціалу державних 
службовців. Згідно з європейським досвідом, компетентність 
державних службовців включає: вміння і навички стратегічного 
планування і бачення, організаторські здібності, розвинуті 
комунікативні навички, орієнтацію на результат. Окрему увагу в 
системі ефективного управління ЄС приділяє лідерству, що включає: 
відкритість мислення і поведінки, інноваційність, доброчесність, 
соціальні навички, спрямованість на результат, організаційні навички, 
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знання відповідно до рівня керівництва. Досвід формування 
адміністративної та політичної еліт ЄС є важливим для України в 
контексті євроінтеграційних пріоритетів розвитку держави. 

Окремо було досліджено досвід Франції та Німеччини у 
формуванні управлінської еліти. Однією з основних тенденцій 
розвитку системи професійної підготовки державних службовців у 
Франції є підвищена увага до навчання на безперервній основі, що має 
бути важливим принципом розвитку адміністративної та політичної 
еліт в Україні. 
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