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РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

Проект спрямований на посилення сталості реформи державного управління як одного з пріоритетів ініціативи Східного 

Партнерства в рамках реалізації євроінтеграційних реформ через громадську оцінку виконання угод України з ЄС в частині 

підтримки реформи державного управління 

 



ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОНОВЛЕНА СТРАТЕГІЯ 

Проаналізовано процес 

запровадження директоратів в 

пілотних міністерствах, 

виокремлено больові точки 

реформи в частині директоратів 

ДИРЕКТОРАТИ 

Проаналізовано процес 

навчання фахівців з питань 

реформ 

НАВЧАННЯ 

Проведено моніторинг 

врахування в оновленому 

варіанті Стратегії зауважень та 

рекомендацій, які були 

запропоновані представниками 

громадськості та іншими 

зацікавленими сторонами 



МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Базою дослідження є аналіз 

Стратегії, рекомендацій та 

нормативно-правових актів. З 

метою отримання внутрішньої 

картини функціонування 

директоратів застосовувався 

метод глибинних інтерв’ю.  

Порівняльний аналіз оновленої 

версії Стратегії зі старою 

редакцією Стратегії відповідно 

до рекомендацій. Аналіз 

нормативно-правових актів, 

прийнятих з метою реалізації 

Стратегії реформування 

державного управління  

АНАЛІЗ 

16 глибинних інтерв’ю з  

гендиректорами, керівниками 

експертних груп та державними 

експертами 6 пілотних 

міністерств та 1 ЦОВВ 

6 експертних інтерв’ю з 

керівниками структурних 

підрозділів НАДС з питань 

реформування державної 

служби 
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ЗВІТ УРЯДУ 

ВИКОНАНІ ЗАХОДИ 

В звіті Уряду відсутні показники 

результативності  (outcome) та вплив на громадян 

(impact), що є значним недоопрацюванням. 

Проведення такого аналізу є необхідним при 

підготовці наступних звітів Уряду 
 
 

IMPACT AND OUTCOME 

Уряд продовжує звітувати виконаними заходами. 

Цьогорічний звіт містить аналіз викликів, що 

виникли під час реалізації Стратегії   



ОНОВЛЕНА 
СТРАТЕГІЯ  

Оновлена Стратегія містить 

низку суттєвих доопрацювань, 

які пов’язані з врахуванням 

рекомендацій СІГМА після 

проведення аудиту реформи, 

який передбачався 

попередньою версією 

Стратегії.  

Встановлені числові індикатори виконання Стратегії 

Зазначення орієнтованого обсягу та/або джерел 

фінансування  

Удосконалення структури відповідно до принципів 

SIGMA 

Врахування великої частини рекомендацій SIGMA та 

ЛЗІ 



ОНОВЛЕНА 
СТРАТЕГІЯ  

Зберіглися і певні недоліки. 

Зокрема, текстова частина 

Стратегії не дає чіткого 

уявлення про цільову модель 

державного управління. Не 

міститься в Стратегії аналіз 

впливу на громадян. Окремі 

заходи сформульовані не чітко, 

через що важко оцінити ступінь 

врахування окремих 

рекомендацій. 

Занадто амбітна, має скоріш декларативний характер 

Важкість застосування impact assessment tools при 

подальшій оцінці виконання Стратегії 

Неузгодженість у визначенні результатів виконання 

заходів 

Неузгодженість Стратегії РДУ та Стратегії СРСУДФ 



РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Уніфікація результатів виконання 

Індикатори показники 
результативності  (outcome) та вплив на 
громадян (impact) 
 

Реалістичність строків  

Визначення ключових елементів 
реформи для громадян + 
комунікативна стратегія 



Реформа міністерств: 
запровадження директоратів 



Успіхи в реалізації реформи 

Запуск директоратів у 
пілотних міністерствах 

Таке оновлення дозволило змінити підходи в роботі 
органів, де запровадилися директорати. В 

міністерствах, де вдалося поєднати досвід «старих» 
службовців та мотивацію та бажання змін «нових» 

службовців реформа реорганізації міністерств 
відбувається швидше 

 
 

Набір «свіжої крові» у лави 
державних службовців 

Директорати було запущено у 10 пілотних 
міністерствах. Паралельно з цим було проведено 
функціональний аналіз та відбувається поступова 

реорганізація міністерств з метою приведення їх до 
цільової моделі 



Успіхи в реалізації реформи 

Проведення прозорих 
конкурсів на посади ФПРів 

Міністерства, в яких запущені директорати, 
поступово переходять на трирічне планування своєї 

діяльності з амбіцією перейти до семирічного 
(стандартного для ЄС) планування за 5-7 років. В 

діяльності директоратів використовуються 
інструменти аналізу впливу політики, в окремих 
міністерствах використовується Better regulation 

toolbox  
 
 

Запровадження елементів 
аналізу політики та 

стратегічного планування 
Великим досягнення НАДС є запровадження дієвої 
та прозорої системи конкурсів на посади фахівців з 

питань реформ. Це в свою чергу створило вікно 
можливостей та соціальний ліфт у міністерствах 



Недоліки реалізації реформи 

«Провисання» старту 
реформи 

Не дивлячись на проведення функціонального 
аналізу та запровадження диреторатів міністерства 

так і не змогли завершити реформування своїх 
міністерств. Частково це пов’язано з відсутністю 
політичної волі конкретних міністрів, частково – 

через відсутність відповідних кадрів 
 
 

Не доведення до кінця 
реформ у пілотних 

міністерствах 
При плануванні реформи не були враховані 
об’єктивні політичні ризики, що обумовлені 

плановими виборами у 2019 році та виникненням 
можливості зміни політичного курсу. Незавершена 
реформа міністерств за таких умов свторює ризик 

відкату реформи.  
 
 



Недоліки реалізації реформи 

Недобір фахівців з питань 
реформ 

Недостатньо була прокумунікова реорганізація 
міінстерств серед громадськості. Хоча Уряд 

підтримав реформу, більшість міністрів не зрозуміли 
важливість цієї реформи для країни та діяльності 
окремих міністерств. В пілотних міністерствах не 

відбулась комунікація зі «старими» службовцями, що 
порадило низку міфів та загальне нерозуміння 

впровадженої реформи 
 

Недостатня комунікація: як 
внутрішня, так і зовнішня 

З початку реформи не вдалося залучити 
заплановану кількість людей на посади фахівців з 

реформ. Більшість конкурсів була закрита без 
визначення переможця. Ринок 

висококваліфікованих працівників в Україні 
невеликий, тож така ситуація стала результатом 

кадрового голоду 



ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДИРЕК ТОРАТІВ  

Запровадження директоратів 

відбулося успішно, якщо не 

зважати на їх 

недоукомплектованість. Втім є 

низка проблемних моментів, які 

мають бути враховані при 

удосконалені роботи 

директоратів та їх 

запровадженні в інших 

міністерствах 

Інтегрованість у структуру міністерств 

Запровадження КРІ як інструменту переорієнтації з 

“підтримки процесів” на “досягнення результатів”  

Завантаження директоратів поточними та 

“невластивими” завданнями: від 15% до 80% 

Забезпечення автономності діяльності директоратів і 

зменшення впливу політичних факторів  



К О Н СУЛ ЬТА Ц І Ї  З І  
СТ Е Й К ХОЛ Д Е РА М И  

Діяльність директоратів 

характеризується високою 

залученістю зацікавлених 

сторін до процесу вироблення 

політики. Така тенденція має 

вплив не лише на покращення 

політики з огляду врахування 

різноманітних інтересів, а 

також на збільшення 

прозорості та рівня довіри до 

влади.  

Використання інструментів публічних консультацій, 

передбачених НПА 

Інституціоналізації груп стейкхолдерів з чітко 

вираженими інтересами 

Створення централізованих баз даних стейкхолдерів  

Запровадження практик організації фокус-груп, 

стратегічних сесій та інших форм консультацій 



КОМУНІКАЦІ Ї  

Комунікація між «старими» та 

«новими» кадрами стала 

викликом для ефективної 

роботи директоратів. З іншого 

боку вирішення цієї проблеми 

відкриває значні можливості 

для покращення роботи не 

тільки директоратів, а й 

окремого міністерства та Уряду. 

Директорати VS “старі” структурні підрозділи  

“Децентралізація” комунікації назовні як спосіб 

вирішення проблеми  

Комунікація як засіб вирішення проблем з 

процесуальною тяглістю 

Навчальні програми як майданчик для комунікації 
 
 



Навчання фахівців з 
питань реформ 



НАВЧАННЯ ФПР 

Усі фахівці з питань реформ 

проходять навчання перед 

початком роботи. В окремих 

випадках навчання відбувалось 

зі значним запізненням (6-8 

місяців), що повністю 

нівелювало його користь.  

НАВЧАННЯ ПЕРЕД 

ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

Поширена практика самостійної 

організації тренінгів через 

управління людськими 

ресурсами або ж проектів 

технічної допомоги. Велика 

частка ФПР додатково шукають 

навчання релевантне їх 

обов’язкам.  

ДОДАТКОВЕ 

НАВЧАННЯ 

ФПР входять до структури 

державно служби і відповідно 

на них поширюються загальні 

вимоги до підвищення 

кваліфікації, встановленні 

Законом «Про державну 

службу» та підзаконними 

нормативно-правовими актами.  

ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 



ФУНКЦІЇ Ї  
НАВЧАННЯ  

В ході дослідження було 
виявлено, що навчання ФПР 
несе в собі декілька функцій, 

серед яких набуття 
професійних навичок не є 
пріоритетною функцією. 
Навчання ФПР сприяє 

побудуванню подальшою 
горизонтальної комунікації між 

міністерствами, а також є 
важливим елементом 

професійної адаптації для 
людей, в яких не має досвіду 

державної служби. 

ВСТУП НА ПОСАДУ КОМУНІКАЦІЯ ЗНАННЯ 



ПОТРЕБИ У 
НАВЧАННІ  

Наповнення навчання 

характеризується загальність 

надаваємої інформації, яка не 

відповідає реальним викликам 

під час роботи. Потребується 

покращення програми з огляду 

на практичні інструменти. В той 

саме час не вистачає навчання 

з розвитку soft skills. 

Для оптимізації тренінгів, присвячених вступу до 

проходження державної служби, необхідно розробити 

довідник державного службовця, який 

надсилатиметься після проходження конкурсу 

Практичні тренінги, присвячені проблематиці 

бюджетування реформ 

Навчання з розвитку soft skills: лідерство, organizational 

behavior, change management, персональна мотивація, 

емоційний інтелект 



К ВА Л І Ф І К А Ц І Я  
Т Р Е Н Е Р І В  

Велика проблема полягає у 

низькій якості надання освітніх 

послуг у сфері державної 

служби. Більшість тренінгів 

носять суто теоретичний 

характер і не сприяють 

формуванню реальних 

професійних компетенцій 

необхідних для подальшої 

роботи. 

Удосконалення ринку освітніх послуг у сфері державної 

служби 

Запровадження ваучерної системи організації 

додатково навчання в директоратах на основі 

виявлення актуальних потреб у навчанні ФПР 

Проведення аудити та реорганізації за результатами 

аудиту Національної академії державного управління 



Навчання як спосіб інтеграції 

Фахівці з питань реформ та «старі» 
працівники структурних підрозділів 
мають різні потреби в професійному 
навчанні. Втім можна констатувати 
необхідність розвитку soft skills. Такі 
тренінги можуть створити площадку для 
неформальної комунікації 

Спільні тренінги з 
розвитку soft skills 

Залучення до навчання ФПР 
працівників зі старих підрозділів 

Залучення «старих» працівників, які 
залучені до процесу формування 
політики, до початкового навчання ФПР 
створить перехідний міст між 
структурними підрозділами та 
директоратами. Це частково вирішить 
питання внутрішньої комунікації 
реформи, а також створить потенційний 
кадровий резерв 



Система навчання та рекрутингу 

Вдосконалення системи 
державного замовлення 

 
Створення грантового фонду для фінансування 
навчання в приватних закладах (КСЄ, КМБС, УКУ, 
навчальні заклади Європейського Союзу) за 
напрямком “Публічна адміністрація” 
 

Створення 
грантового фонду 

Проведення соціологічних досліджень щодо 
освітнього бекграунда державних службовців 
різних рівнів для удосконалення державного 
замовлення та збільшення його ефективності 
 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ  
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