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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
ЗАВДАННЯМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Геополітичні та геоекономічні трансформації, які зумов&

лені сучасним цивілізаційним розвитком, зумовлюють не&

обхідність пошуку шляхів суттєвого підвищення ефектив&

ності систем державного управління, передусім щодо їх

спроможності забезпечувати належний рівень національної

безпеки. Одним із таких шляхів є модернізація підготовки

управлінських кадрів для вказаної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Національною академією державного управління при Пре&

зидентові України у 2015 році підготовлено наукову доповідь,

у якій наведено аналіз навчальних програм підготовки держав&
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CIVIL SERVANT' COMPETENCES IN THE CONTEXT OF THE MAIN PROVISIONS OF SOCIAL
CONTRACT' CONCEPT

У статті на основі аналізу феномену "безпека" та основних положень договірної теорії поход�

ження держави обгрунтовано, що місією навчальних програм підготовки державних службовців

має бути реалізація головної функції держави, яка визначає сенс її створення та існування, а

саме: забезпечення безпеки людини (індивіду) та суспільства. Тобто програми мають перед�

бачати опанування службовцями знаннями, уміннями та практичними навичками, які дозволя�

ють вирішувати завдання щодо забезпечення вказаної безпеки на місцевому, регіональному

та загальнонаціональному рівнях.

In article on the basis of analysis phenomenon "security" and the main provisions of the contractual

theory for origin state it is proved that the mission of training programmes for civil servants should be

a focus on the implementation of the state's mission, which determines the meaning of its creation

and existence, namely: security of society and of citizens. This means that these programs must

provide for сivil servant of sufficient knowledge, abilities and practical skills that allow you to solve

tasks for ensuring the specified security at the local, regional and national levels.
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них службовців та підходів щодо модернізації цих програм,

але цей аналіз чомусь не враховує те, що головною функцією

державних службовців має бути адекватне реагування на не&

безпеки здатності держави захищати національні інтереси [1].

Так, програмами спеціальностей "Публічна політика та управ&

ління" та "Парламентаризм і парламентська діяльність" не пе&

редбачено жодної години щодо питань, пов'язаних із забезпе&

ченням національної безпеки, а при підготовці вищих керівних

кадрів (спеціальність "Управління суспільним розвитком") на

ці питання у програмі передбачено близько відсотка навчаль&

ного часу. З огляду на те, що у парламенті є навіть профільний

комітет з питань безпеки і оборони, що лейтмотивом виступів

посадовців та політиків є, як правило, питання забезпечення

національної безпеки, це не може не викликати запитань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Аналіз реагування органів влади на загрози національній

безпеці, зокрема, на загрозу територіальній цілісності, ката&



107

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

строфічне зниження добробуту громадян України, порушен&

ня їх прав та свобод, свідчать поміж іншого і про незадовіль&

ний рівень підготовки управлінських кадрів, якщо оцінювати

його у контексті спроможності реагувати на ці загрози. Як, на

наш погляд, це зумовлює модернізацію навчальних програм

щодо підготовки державних службовців передусім шляхом

оптимізації переліку навчальних модулів, тем та питань, спря&

мованих на опанування службовцями знаннями, уміннями та

практичними навичками, які б дозволили їм вирішувати зав&

дання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності людини,

суспільства та держави на місцевому, регіональному та за&

гальнонаціональному рівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Не може бути сумніву, що професійні компетенції дер&

жавних службовців мають бути адекватними потребам сус&

пільного розвитку, зокрема, реалізації завдань, які визна&

чені пріоритетами державної політики [2—7]. Так, в Україні

на офіційному рівні задекларовано, що головною метою є

формування демократичного суспільства європейського

стандарту, складовими якого, поміж іншого є: державний

суверенітет, громадянське суспільство, соціально&економі&

чна та суспільно&політична стабільність, розвиток творчого

потенціалу особистості. Аналіз завдань органів державної

влади, визначених керівними документами стратегічного

рівня [2—7] підтверджує сказане та дозволяє дійти виснов&

ку — більше половини із них відображають необхідність

практичних дій державних службовців щодо забезпечення

безпеки суспільства та громадян. Так, в Угоді про асоціацію

між Україною та ЄС із 24 напрямів діяльності 14 передбача&

ють виконання завдань щодо забезпечення безпеки сусп&

ільства та громадян (наприклад, для належного реагування

на глобальні та регіональні загрози передбачено запровад&

ження антикризового управління), в Стратегії сталого роз&

витку "Україна&2020" із 35 напрямів 24 напрями прямо або

опосередковано пов'язані з виконанням завдань щодо за&

безпечення безпеки, наприклад, забезпечення гарантій без&

пеки держави, бізнесу та громадян та реформування систе&

ми державного контролю за якістю харчових продуктів.

Всього ж цими документами передбачено виконання

майже 140 завдань, виконання яких має за мету забезпе&

чення безпеки людини, суспільства та держави, тобто доз&

воляє стверджувати, що державні службовці зобов'язані

мати необхідні знання, уміння та практичні навичками, які б

дозволяли їм вирішувати ці завдання як на місцевому, так і

загальнонаціональному рівні.

Сьогодні нормативно&правові акти певною мірою дозво&

ляють напрацьовувати підходи щодо визначення переліку та

змісту професійних компетенцій державного службов&

ця (фахівця публічної служби) після опанування ним

відповідного освітнього рівня [8—11], але, як ми зазна&

чали, потреби забезпечення безпечного розвитку люди&

ни, суспільства і держави, не знайшли адекватного відоб&

раження у відповідних навчальних програмах.

Для цілей нашого дослідження розподілимо базові

цінності суспільства на три групи: "безпека", "добробут",

"справедливість" (рис. 1), оскільки часто при вирішенні

завдань щодо забезпечення національної безпеки національні

цінності та інтереси розподіляють по групах (категоріях), на&

приклад, при розробці Стратегії національної безпеки, коли,

зокрема, необхідно визначитися з пріоритетними інтересами

[12]. Безумовно, кожна із цих груп включає низку цінностей,

збереження та розвиток яких є умовою виживання суспільства

та держави, а відтак спонукають їх до відповідних дій.

Так, прагнення до справедливості спонукало громадян до

боротьби з тиранією в XVII—XIX ст., що у подальшому знайш&

ло своє відображення у законодавстві європейських країнах

(права і свободи людини, право на приватну власність та осо&

бисте життя тощо). Разом з тим, варто зазначити, що саме без&

пека є не тільки цінністю, від наявності якої залежить виживан&

ня нації, а й визначальною передумовою збереження інших

цінностей. З огляду на це головним пріоритетом державної

політики будь&якої країни є забезпечення безпеки, що дося&

гається перш за все за рахунок (рис. 1): збереження і зміцнен&

ня суверенітету і незалежності; збереження територіальної

цілісності; гарантування недоторканості державних кордонів.

Є всі підстави стверджувати, що виконання цих завдань

можна розглядати як передумови виживання суспільства,

його добробуту та прогресивного розвитку, а якість, сис&

темність та оперативність їх виконання розкривають сутність,

зумовлюють сенс існування та визначають місію держави:

забезпечення безпеки суспільства та людини (рис. 2)1.

Незважаючи на майже очевидність викладеного, серед

науковців до цього часу відсутня єдність поглядів як щодо

трактування сутності феномену явища, яке інтерпретують

Рис. 1.  Цінності суспільства та визначальні
умови їх збереження та розвитку

Рис. 2. Інтерпретація сутності та сенсу існування
держави, які зумовлюють її місію (головну

функцію): забезпечення безпеки суспільства
та людини (індивіда)

____________________________
1 На наведеному  рисунку 2 загрози — це події, проце&

си інші чинники, які породжують небезпеки задоволенню

потреб  збереження та розвитку людини (індивіда), сусп&

ільства та держави, обумовлених їх природною сутністю (в

теорії національної безпеки ці потреби інтерпретують як на&

ціональні інтереси), а протидія загрозам — це комплекс

(комбінація) політичних, організаційних, економічних та

інших заходів, виконання яких покладається систему забез&

печення національної безпеки, основними складовими якої

є структури сектору безпеки, елементи системи державно&

го управління та органів місцевого самоврядування.
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поняттям "безпека", так і щодо першопричин походження,

сенсу існування, місії (головної функції) держави. Разом з

тим, безпека, як правило, розглядається як комплексна ха&

рактеристика умов існування (розвитку) соціальної систе&

ми, зокрема, у таких ракурсах [12—14]:

— як об'єктивна характеристика зовнішніх умов середо&

вища функціонування системи, що припускає наявність спря&

мованої ззовні на неї небезпеки та певну можливість її реа&

лізації (це зовнішній вимір небезпеки, коли джерело небез&

пеки та система на яку вона спрямована, є розділеними);

— як суб'єктивна оцінка умов функціонування соціаль&

ної системи, в основу якої покладається психологічна реак&

ція людини на зовнішні умови свого існування, тобто цим

умовам дається оцінка як безпечним чи небезпечним крізь

призму їх чуттєво&емоційного сприйняття;

— як характеристика взаємовідносин всередині самої

соціальної системи (це внутрішній вимір безпеки, коли дже&

рело небезпеки та об'єкт, на який вона спрямована, певною

мірою співпадають і за цих умов, як свідчить історичний

досвід, неефективність взаємодії елементів соціальної сис&

теми, зокрема, державних інститутів та інститутів грома&

дянського суспільства породжують небезпеки, що можуть

призвести до загибелі держави).

Урешті&решт, сучасні уявлення про безпеку людини (інди&

віда), соціальної групи, суспільства, держави, міжнародної

спільноти знаходять відображення у її визначеннях, які акцен&

тують увагу, головним чином, на таких аспектах безпеки як:

стан захищеності системи або певний її стан; відсутність не&

безпеки для системи; наявність специфічної властивості сис&

теми; результат діяльності тих чи інших інститутів (структур)

системи; сукупність чинників, що забезпечують життєздатність

системи або сприятливі умови для її розвитку; певні культур&

но&історичні феномени розвитку системи. Якщо ж підходи

щодо з'ясування сутності феномену "безпека" розглядати крізь

призму умов життєдіяльності соціальних систем, то можна дійти

висновку, що це поняття передусім характеризує:

тенденції розвитку й умови життєдіяльності соціуму,

його структур, інститутів, що визначаються відповідними

настановами (політичними, правовими та ін.), за яких забез&

печується збереження їх якісної визначеності та вільне фун&

кціонування, яке відповідає їхній природі;

захищеність функціонування соціуму від небезпек, яка

є результатом еволюційного розвитку та наслідком діяль&

ності соціальних інститутів.

З огляду на це, управлінське рішення щодо забезпечен&

ня безпеки соціальної системи необхідно приймати на підставі

аналізу динаміки її розвитку, яку можна оцінити за допомо&

гою певних показників (індикаторів, індексів), зокрема, та&

ких як: якість перехідних процесів із одного рівня на інший,

керованість, адекватність реакції на впливи внутрішнього та

зовнішнього середовища. Оскільки вихід цих показників за

допустимі межі, призводить до погіршення якості управлін&

ня, невиконання завдань системи, і, зрештою до її руйнуван&

ня (розпаду структури, порушення цілісності тощо), то дер&

жавні службовці зобов'язані в межах своїх функціональних

обов'язків, які визначаються ієрархічним рівнем управління

та посадовими інструкціями, відслідковувати параметри

(індекси, індикатори), які визначають рівень безпеки соціаль&

ної системи та її складових і розробляти та втілювати в життя

відповідні управлінські рішення політичного, економічного,

соціального чи гуманітарного характеру.

З'ясування сутності процесу виникнення, сенсу існування та

місії держави також  мають велике суспільно&політичне та соц&

іально&економічне значення, оскільки дозволяють глибше зро&

зуміти та проаналізувати причини та умови виникнення держав,

їх розвитку та занепаду. Сьогодні існують чимало теорій, серед

яких, зокрема: теологічна (божественна), патріархальна, мате&

ріалістична, договірна, метою яких намагання не тільки осягну&

ти сутність процесу виникнення держави, а передусім чіткіше

визначати її функції та напрями діяльності, роль в житті суспіль&

ства та політичної системи. Далі піде мова про договірну теорію

походження держави (так звану концепцію "суспільного дого&

вору"), оскільки саме в ній феномену безпеки відводиться цент&

ральне місце і, як на нашу думку, вона значною мірою вплинула

на розвиток теорій соціального управління2 та практично реалі&

зована в найбільш успішних сьогодні країнах3.

Формування основ договірної теорії походження держа&

ви як системи поглядів, згідно з якими держава виникає як

результат договору між людьми через усвідомлення ними своїх

потреб завершилося у XVII—XVIII ст.ст., а першим, хто із сис&

темних позицій проаналізував проблеми безпеки і виживання

держави, суспільства та індивіда в контексті їх взаємодії, був

англійський філософ Т. Гоббс [15]. Оскільки головна мета цьо&

го договору є уникнення ситуації в суспільстві, яку можна оха&

рактеризувати як "війна всіх проти всіх", то, на його думку, саме

страх перед небезпеками об'єднує людей в суспільство, спо&

нукає їх відмовлятися від прагнення щодо необмеженого са&

моствердження. Люди, піклуючись про власну безпеку, деле&

гують свою свободу абсолютній владі суверена, оскільки ро&

зуміють, що в разі вибору свободи безмежного самостверд&

ження можуть залишитися в природному стані дикості, за яко&

го ніхто не зможе їм гарантувати особисту недоторканність і

безпеку. З огляду на сказане, особиста безпека досягається

тільки у сфері соціального загального, владою і силою абсо&

лютного суверена, а головним критерієм сили влади суверена

є його здатність подолати стан "війни всіх проти всіх". Учений

в ієрархії цінностей на перше місце ставив життя і безпеку, ос&

кільки був переконаний, що лише тією мірою, якою суверен

забезпечує своїм підданим життя і безпеку, можна розрахову&

вати на той чи інший рівень досягнутого при його правлінні

добробуту, тобто заради життя і безпеки можна поступитися

добробутом, а держава, забезпечуючи безпеку підданих, по&

винна надавати захист від зовнішніх ворогів і оберігати мир у

суспільстві і лише на основі дотримання цих двох умов можна

забезпечити добробут. Таким чином, страх перед загрозами

безпеці змушує людину шукати в суспільстві засоби колектив&

ного захисту від загроз життю, а пошук безпечних умов роз&

витку суспільства зумовлює сенс виникнення, існування та місію

державної влади4.

Британський філософ Дж. Локк також спирався на тео&

рію "суспільного договору", але його уявлення про безпеку

людини грунтувалися на поглядах про природу людину як

істоту, яка не наділена від народження свавіллям, потягом

до зла чи добра, оскільки він був переконаний, що зла чи

добра людина, залежить від середовища її існування [16]. З

огляду на це "суспільний договір" дійсно укладається для

забезпечення безпеки, але якщо держава перестає гаран&

тувати безпеку громадянам, або сама стає джерелом небез&

пеки для них, вони повинні мати можливість і мають право

забезпечити свій захист від таких дій держави, тобто гаран&

тувати собі найважливіші права. Для здійснення такої мож&

ливості цінністю є не стільки безпека, як особиста, індиві&

____________________________
2 Взаємовідносини суспільства, держави та влади досліджував ще італійський мислитель Макіавеллі, але фундамент соціаль&

них теорій було закладено пізніше працями М. Вебера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Емерсона, Г. Саймона, Л. Берталанфі та ін. При

цьому, аналіз, наприклад, теорій "конвергенції", "постіндустрійного", "інформаційного", "сервісного" суспільства та інших, а та&

кож пов'язаних з ними теорій: "теорія лідерства", "соціологія організацій", "соціологія влади", "психологія успіху" та ін., так чи

інакше використовують основні положення концепції "суспільного договору".
3 Йдеться про країни&члени ЄС та США, де належний захист соціальних цінностей дозволяє стверджувати про дотримання у

них високих стандартів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства та людини (індивіду), передусім їх прав і свобод.
4 Загальновідомим є вислів, який приписують Т. Гобсу, що людина є істота, яка цивілізована страхом.
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дуальна свобода, адже на думку вченого, безпека дося&

гається тільки за певних умов, зокрема шляхом поділу

влади на законодавчу, виконавчу та судову, що дає змо&

гу сформувати систему заборон і противаг, через яку жод&

на з гілок влади не може отримати її в повному обсязі й

вимушена взаємодіяти з іншими за певними правилами.

Принципово важливою є й теза Дж. Локка, що народ має

право відібрати владу у тих, хто буде нехтувати його інте&

ресами та вручити її іншим, більш гідним довіри. У по&

дальшому уявлення Дж. Локка про безпеку знайшло

відображення в ліберальних теоріях та практиці західноє&

вропейської демократії, в яких безпека індивіда не тільки

ототожнюється з безпекою суспільства, а й досягається

шляхом застосування певних правових механізмів.

Не оминув своєю увагою проблему осмислення сут&

ності безпеки і Гегель, аналізуючи проблему забезпечен&

ня безпеки індивіда, держави та майна. Безпеці протис&

тоїть свавілля, стверджував він, а носієм останнього, на

його думку, є індивід, який не визнає загального права,

тобто заперечення загальновизнаного є загрозою безпеці

[18]. З огляду на це Гегель віддає пріоритет безпеці держа&

ви, оскільки, на його думку, її забезпечення гарантує безпе&

ку індивіда і майна, тобто пріоритет забезпечення безпеки

держави є вищим ніж договірна природа держави і за необ&

хідності вона може вимагати, щоб життя і власність індивідів

були принесені в жертву загальним інтересам, а злочини

проти держави, є найнебезпечнішими, оскільки їх наслідком

є загроза безпеці особи та майну.

На думку французького мислителя Жан Жака Руссо,

оскільки народ є носієм і джерелом влади, незважаючи на

те, що згідно з суспільним договіром влада над ним перехо&

дить до держави, вона має грунтуватися на волі та свободі

кожної людини, тобто громадяни мають залишатися абсо&

лютно вільними та не обмеженими діями держави навіть

після укладення цього договору і народ має право скинути

владу, якщо цей договір не виконується [19]5.

Значний інтерес становлять і уявлення про взаємозв'язок

держави та безпеки у філософії постмодерну, зокрема, на дум&

ку Ж. Бодрійяра сучасна епоха є ерою гіперреальності, коли

надбудова визначає базис, а її останнім бастіоном є смерть,

яка не має споживчої вартості, але саме на ній базується будь&

яка влада та економіка [19]. З огляду на це, на думку вченого,

влада сама здійснює виробництво безпеки: починаючи від воє&

нної безпеки і закінчуючи страхуванням від нещасного випад&

ку на виробництві. При цьому, у будь&якому разі йдеться фак&

тично про конвертацію смерті, нещасного випадку, хвороби

тощо в капіталістичний надприбуток. Ж. Бодрійяр убачає у

такій еволюції поняття безпеки природний розвиток логічних

передумов, що містилися в теорії "суспільного договору", де

влада наділяється правом змусити померти і дозволити жити,

але через симетрію з'являється нове право: право змусити жити

і дозволити померти, тобто проявляється сутність та мета вла&

ди, а саме: контролювати життя як таке. Такі погляди на владу

у філософії постмодерна зумовлюють й відповідні трансфор&

мації уявлень про сутність безпеки та інститутів держави. З

одного боку, інститути зорієнтовані на захист громадян від те&

роризму, збитків, безробіття тощо, тобто гарантії індивідуаль&

ної безпеки розширюється, але водночас розширюється сфе&

ра контролю та можливостей влади, через що така "турбота"

влади щодо безпеки громадян стає загрозою для них6.

Таким чином, починаючи з часів Т. Гоббса, безпека вва&

жається основою державності, базовим інструментом ко&

лективного захисту людини та суспільства, а теорія та прак&

тика суспільного договору розвивалася, зокрема, є підста&

ви стверджувати, що зростання добробуту Європи значною

мірою стали можливим завдяки системі суспільних дого&

ворів, укладених на різних рівнях: місцевому, загальнодер&

жавному та міждержавному. Тому усвідомлення безпеки як

суспільної цінності визначає зміст діяльності провідних країн

світу, яка проявляється у створенні умов, сприятливих для

збереження та розвитку національних цінностей.

Оскільки безпека є суспільною потребою, то базовим

принципом її забезпечення є пошук суспільної злагоди щодо

вирішення принципових питань вказаного розвитку, зокре&

ма, щодо основних напрямків суспільно&політичних та соц&

іально&економічних реформ, оскільки ці реформи, як прави&

ло, супроводжуються низкою криз, руйнують традиційні

цінності та ідеологічно&світоглядні уявлення про безпеку жит&

тєдіяльності на рівні індивіда та суспільства в цілому. Вказані

уявлення функціонують на рівні соціальних взаємодій і пове&

дінки окремих індивідів, а в сучасних умовах глобалізації з'яв&

ляється й вагомий міжнародний контекст (вплив). При цьому

часто відсутність національної злагоди щодо основних на&

прямів суспільно&політичних та соціально&економічних змін

є наслідком наявності серед соціальних груп та політичної

еліти діаметрально протилежних уявлень щодо сутності та

шляхів забезпечення безпеки, місця та ролі державних інсти&

тутів у цьому процесі. Так, відсутність єдності щодо визна&

чальних чинників безпеки, призводить до суспільно&політич&

ної нестабільності, виникнення етнічних і регіональних

конфліктів, зниження ефективності використання наявних

можливостей для безпечного розвитку суспільства.

Таким чином, для досягнення соціального порядку, що

влаштовує більшість, потрібні відповідні механізми узгодження

інтересів людей (індивідів) та суспільних інститутів, ефективність

функціонування яких залежить від професіоналізму та належ&

ної взаємодії Глави держави, вищого політичного керівництва,

корпусу державних службовців, представників територіальних

громад, інститутів громадянського суспільства та бізнес&струк&

тур (рис. 3). При цьому головна функція органів державної вла&

Рис. 3. Принципова схема реалізації місії
держави (сучасне уявлення)

____________________________
5 Варто зазначити, що у даному випадку  виникає парадоксальна ситуація: народ, який одержав право скасовувати владу,

якщо вона нехтує його інтересами, може здійснити це право, але це повертає суспільство до стану "війни всіх проти всіх", тобто

стану, який характеризується відсутністю безпеки, як це неодноразово демонстрували революції, які відбулися  впродовж ос&

танніх століть у багатьох країнах.
6 На наше переконання, саме у цьому контексті варто оцінювати дії Е. Сноудена та інших, хто зробив спробу підняти завісу над

втаємниченою стороною діяльності держави, завдяки чому громадськість дізналася про наявність систем тотального, таємного та

незаконного нагляду та контролю, що ведеться по всьому світу через Інтернет. Ці викриття, а також те, що більшість ЗМІ контро&

люються корпораціями та урядами, є констатацією факту, що право людини на приватне життя та особисту думку як своєрідна

лінія оборони перед державою фактично зведене нанівець.
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ди та місцевого самоврядування полягає у визначенні засобів

та способів задоволення потреб у безпеці різних соціальних

суб'єктів, які мають визначатися в процесі громадської дискусії,

а основними завданнями, державних службовців є:

— виявлення та прогнозування розвитку визначальних фак&

торів, від яких залежить безпека людини (індивіду), суспільства

та держави;

— підготовка пропозицій щодо пріоритетів державної по&

літики з питань забезпечення національної безпеки;

— забезпечення координації та ефективності використан&

ня наявних у держави інструментів влади при реалізації націо&

нальних інтересів7;

— підтримка демократичних перетворень у сфері безпеки;

— участь у міжнародній співпраці щодо забезпечення гло&

бальної та регіональної безпеки.

 Очевидно, що професійні компетенції державних служ&

бовців є чинником, який здійснює вирішальний вплив на якість

та оперативність виконання цих завдань, особливо щодо забез&

печення належної координації та ефективного використання на&

явних інструментів державної влади при реалізації національ&

них інтересів, що перш за все передбачає необхідність опану&

вання державними службовцями необхідним обсягом знань,

умінь та практичних навичок для вирішення завдань щодо за&

безпечення безпеки суспільства та громадян (рис. 4).

Таким чином, при розробці навчальних програм, метою яких

є підготовка (підвищення кваліфікації) державних службовців,

принципово важливим є врахування наступного.

1. Програми мають передбачати опанування компетенція&

ми, які дозволяють дати загальні знання, уміння та практичні

навички щодо реалізації головної місії держави: забезпечення

безпеки суспільства та людини, серед яких, на наш погляд, ба&

зовими є компетенції: суспільного служіння; правової поведін&

ки; толерантного сприйняття соціально&культурного різномані&

ття; конструктивної взаємодії з інститутами громадянського сус&

пільства; навички аналітичної роботи8.

2. Незалежно від того виконують державні

службовців завдання, пов'язані з наданням соц&

іальних, адміністративних чи управлінських по&

слуг, ступеня підготовки (кваліфікації) та ієрар&

хічного рівня управління їх компетенції мають

передбачають наявність знань, вмінь та практич&

них навичок, необхідних для попередження, ви&

явлення, системного аналізу, планування та

організації протидії загрозам безпеці життєді&

яльності людини, суспільства та держави в еко&

номічній, соціальній, політичній та гуманітарній

сферах9. Ці компетенції, по суті, є критеріями

оволодіння державними службовцями економ&

ічними, політичними, воєнними та інформацій&

ними інструментами влади. Йдеться, передусім

про організаційно&управлінську компетенцію,

суть якої полягає в організації діяльності орга&

ну влади щодо економічного, політичного, пра&

вового, дипломатичного, військово&силового та

інформаційного супроводження державної пол&

ітики для протидії загрозам національній без&

пеці, а також про адміністративну компетенцію,

суть якої полягає у плануванні відповідних заходів та зас&

тосуванні методів антикризового управління щодо забез&

печення економічної, соціальної, політичної та гуманітар&

ної безпеки.

3. Оцінювання результатів навчання в межах кожної

навчальної дисципліни програми підготовки державних

службовців має передбачати як оцінку навичок щодо роз&

робки документів: аналітичних оглядів, проектів управлі&

нських рішень, стратегій, пропозицій щодо змін до зако&

нодавства тощо, основою яких передусім має бути систем&

ний аналіз загроз безпеці людині (індивіду), суспільству та

державі, так і оцінку навичок щодо практичної реалізації

цих документів.

Перспективним напрямом дослідження є обгрунтування

переліку навчальних модулів та тем програм підготовки держав&

них службовців (фахівців публічної служби) у контексті форму&

вання у них компетенцій для реалізації місії держави: забезпе&

чення безпеки суспільства та громадян.
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