таріату Ради Європи. Сторони домовились впроваджувати у навчальний процес та практику управління
на національному, регіональному і місцевому рівнях навчальних програм і дисциплін з питань лідерства,
доброго врядування і служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням положень міжнародних
договорів, правової бази та інструментарію Ради Європи. Пріоритетними напрямами співробітництва,
відповідно до Декларації-, є адаптація існуючих, розробка та затвердження нових навчально-методичних
комплексів дисциплін та їх запровадження у навчальний процес для керівного складу й депутатського
корпусу органів місцевого самоврядування, керівників місцевих органів державної влади. Співробітни
цтво у задекларованих напрямах дозволить Національній академії і Центру експертизи реформ місцевого
самоврядування Ради Європи зробити значний внесок у реалізацію пріоритетів європейської інтеграції,
Плану’ дій Ради Європи для України на 2015-20 і 7 рр. та підтримку реформ в Україні.
Відповідно до положень цієї Декларації, у 2014-2015 н.р. Інститут підвищ ення кваліф ікації
керівних кадрів Н аціональної академії державного управління при Президентові України (далі ІПККК) активно і плідно співпрацю вав з Радою Європи в рамках Програми “П осилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в У країні” . Така співпраця дала конкретні
результати. Основними серед них стало:
Проведення 15 квітня 2015 р. Всеукраїнського круглого столу “Викладання лідерства для поса
дових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи” та видання
матеріалів круглого столу [1].
Започаткування Серії “Бібліотечка лідера місцевого сам оврядування” для посадових осіб м іс
цевого самоврядування та депутатів місцевих рад та видання у її межах словника термінів [2].
Крім цього заплановано проведення в ІГЖ КК 10 грудня 20 і 5 р. Всеукраїнської науково-прак
тичної конференції з питань підвищення кваліфікації сучасного керівника-лідера.
У 2015-2017 рр. ІПККК буде продовжувати партнерську взаємодію з Радою Європи у м еж ах
Програми “Децентралізація та територіальна консолідація в Україні” . У її меж ах заплановано низку
конкретних заходів, що складають основні положення Д орож ньої карти співробітництва.
Ниніш ній процес децентралізації являє собою шанс для кожної посадової особи місцевого
самоврядування стати лідером не лише для свого колективу О М С , а й для територіальної громади. 1
такий шанс кожна посадова особа місцевого самоврядування не має права зневажити чи зігнорува
ти, адже такий шанс - тест на професіоналізм та готовність служіння на благо громади, яка не лиш е
повірила у посадовця, а й довірила йому задоволення своїх насущ них потреб.
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Стратегія інтеграції в Європейський Союз і НАТО ~ новітній орієнтир
державного управління для забезпечення національних інтересів України
Новітній час вимагає суттєвих соціально-економічних перетворень на шляху’ подальш ої інте
грації України в світову спільноту. Одним з пріоритетних напрямків зовніш ньополітичного курсу
нашої держави визнано курс на Європейську інтеграцію і НАТО, який вимагає проведення комп
лексу реформ та адаптації до ЄЄ та НАТО усіх сфер політичної, правової та соціально-економічної
діяльності держави.
Проте з найбільшою ефективністю провести масш табні перетворення з адаптації законодав
ства та усіх систем державного управління до стандартів країн-членів ЄЄ, можливо лиш е за умов
усвідомлення важливості кадрового чинника та перш очерговості процесу проф есіоналізації кадро
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вого потенціалу на шляху адаптації законодавства до стандартів ЄС та НАТО. Запровадження в
Україні європейських принципів сприятиме системне реформування виконавчої влади, яка є неефек
тивною, заряженою корупцією внутрішньо суперечлива і закрита від суспільства.
Разом з тим, десятиріччя XX ст. і початку XXI ст. характеризуються динамічними змінами в
різноманітних сферах людської діяльності всередині країни і на міжнародному рівні, що потребує
адекватних змін механізму державного управління [1].
Перші кроки щодо реформування системи центральних органів виконавчої влади Указу Прези
дента України '‘Про стратегію сталого розвитку' “Україна - 2020” № 5/2015 від 12 січня 2015 р дають
підстави очікувати позитивних результатів [2].
Ратифікувавши Угоду про асоціацію м іж Україною. З однієї сторони, та Європейським Сою
зом. Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторо
ни, Україна отримала інструмент та дороговказ для своїх перетворень. Виконання вимог цієї Угоди
дає можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі. Такими
вимогами є відповідність Копенгагенським критеріям - параметрам, яких мають відповідати держа
ви - члени Європейського Союзу.
Стратегія сталого розвитку “Україна - 2020” (далі Стратегія) визначає вектори руху і першо
чергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку державного управління в Україні.
Стратегія - це впровадження в Україні Європейських стандартів життя та вихід України на
провідні позиції у світі. Забезпечення національних інтересів України і стратегії інтеграції в ЄС пе
редбачено розвиток державного управління в Україні за такими векторами і орієнтирами:
• вектор розвитку - це передусім необхідно відновити макроекокомічну стабільність, стійке
зростання економіки, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя
за рахунок запровадження передових інноваційних екологічних технологій;
• вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, Україна має
стати державою, яка здатна захистити свої кордони, проведення антикорупційної і судової реформи,
реформ оновлення влади і правоохоронної системи та реформи національної безпеки і оборони;
• вектор відповідальності - це децентралізація і реформа державного управління, конститу
ційна реформа, реформи регіональної політики і виборчого законодавства, соціального захисту і
пенсійна, охорони здоров'я і довкілля;
• вектор гордості - це реформи держ авної політики у сфері науки та дослідження; інформа
ційного суспільства та медіа; державної політики у сферах туризму та спорту; держ аної політики
у сферах культури, кіновиробництва, залучення талантів та програми створення бренду “Україна”.
В цілому дорожня карта Стратегії в рамках чотирьох векторів руху передбачає 62 реформи та
програми розвитку держави. Кількість та зм іст наведених реформ і програм розвитку держави мо
жуть змінюватись у процесі реалізації.
Разом з тим, першочерговою є реалізація таких реформ і програм у відповідність Європей
ського Союзу: а) оновлення влади та антикорупційна реформа; б) реформи правоохоронної і судо
вої системи; в) реформа систем нацбезпеки та оборони; г) децентралізація та реформа державного
управління; д) податкова реформа, дерегуляція та розвиток підприємства; е) реформа системи охо
рони здоров’я (з орієнтиром на програму “Європейська стратегія здоров'я - 2020”); ж) програма
енергозалежностї,
Головним завданням забезпечення енергетичної безпеки є зниження енергоємності на 20% до
кінця 2020 р. за рахунок впровадження інноваційних технологій, реорганізація акціонерного това
риства Н аціональна акціонерна компанія “ Нафтогаз Україна” відповідно до третього енергетичного
пакету Європейського Союзу з повною реформою системи ціно- та тарифоутворення на енергію та
паливо. У відповідність до сучасних викликів при анексії Криму та підтримки бойовиків Росією на
Сході України 21 травня 2015 р. Президент України П етро Порошенко затвердив Указом Стратегію
Національної безпеки країни, ухвалену РН БО і розробленою у співробітництві з державами - члена
ми НАТО і ЄС для досягнення повної незалежності від агресора Росії. М оніторингові соціальні до
слідження різних агентс тв переконливо свідчать, що частка прихильників вступу до НАТО у серпні
2015 р. збільшилась до 64% (проти 28%). А соціологічні опитування населення країн НАТО за вступ
України до НАТО на червень 2015 р. складає 57% (Pew Research Center) [3].
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За надання Україні зброї виступає менше половини опитаних -4 1 % . Найбільше підгримують членство
України в НАТО громадяни Канади (65%), США (62%), Польщі (59%), Іспанії (57%) та Великої Британії
(57%). Найменша підтримка Німеччини (36%) та Італії (35%). Водночас найбільше підтримають постачання
Україні зброї поляки (50%), американці (46%). Найменше - італійці (22%) та німці (19%).
Українська наукова система має кілька спільних рис з країнами Ц ентральної та Східної Євро
пи (ЦСЄ). Це застаріла науково-дослідна база, відтік кадрів та слабка інноваційна активність бізнес-сектора. Країни ЦСЄ на відміну від України, починаю чи від 2006 р. отримують значну підтрим
ку від структурних фондів ЄС. Тому нові члени ЄЄ з ЦСЄ зробили великі кроки в зміцненні своєї
інноваційної політики. Проте наслідувати практику' країн ЦСЄ, Україні треба не усьому. Україні слід
не повторювати помилок сусідів. Створення великих технологічно орієнтованих компаній (швидше
за все за участі держави), стане не лише гарантією збереження і розвитку технологічно орієнтованої
науки в Україні, а й передумовою успіш ного економічного розвитку [4; 5].
Отже, основними завданнями наукової, науково-технічної та інформаційної діяльності ВНЗ повин
но стати: по-перше, застосування нових наукових та науково-технічних знань під час підготовки фахівців
з вищою освітою; по-д]тугє, формування сучасного кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку
та впровадження інноваційних наукових розробок і в галузі знань “Державне управління’'; по-третє,
отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.
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Цілі розвитку тисячоліття 2030, Впровадження тендерного компонента
у формування держслужбоеця
“Зараз настав час для акцій включення стійкості та розш ирення можливостей жінок. Д осяг
нення всіх Цілей розвитку тисячоліття заж адає додаткових зусиль. Навіть там, де ми бачили швид
кий ріст, як у Східній А зії та інших частинах світу, що розвиваються, прогрес не є універсальним,
ні переваги рівномірно загальні” - цими словами Генеральний секретар О О Н Пан Гі Мун відкрив у
Нью-Йорку 70-ту Генеральну асамблею ООН.
На саміті зі сталого розвитку О рганізації О б’єднаних Націй 25 вересня 2015 р., світові лідери
прийняли 17 Цілей розвитку тисячоліття, (ЦР'Г) щоб покінчити з бідністю , боротися із нерівністю,
несправедливістю, і зі зміною клімату до 2030 р. До цього числа увійш ли наступні цілі: подолання
бідності, вирішення проблем голоду, підтримання хорош ого здоров’я, якісна освіта, тендерна рів
ність, чиста вода та належні санітарні умови, використання відновлю вальної енергії, достойні робо
чі місця й економічне зростання, іновацїї й інфраструктура, зменш ення нерівності, розбудова м іст та
спільнот, що живуть відповідно до принципів сталого розвитку, відповідальне споживання, захист
планет, забезпечення життя під водою, забезпечення життя на землі, мир і справедливість, співпра
ця заради досягнення цілей. Як бачимо, то з вищ е наведених цілей по важливості тендерна рівність
посідає п 'яте місце, а отже утвердження тендерної рівності це важливий напрям в державотворенні
та розвитку суспільства [1].
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