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ти в процесі його здійснення. Вони орієнтують публічні служби на 
досягнення найкращих економічних показників. Застосовувати всі 
принципи планування під силу тільки великим публічним служ-
бам, що мають кваліфіковані кадри, сучасні інформаційні техноло-
гії, необхідні ресурси. Тому число застосовуваних принципів пла-
нування визначається складністю управлінської системи та розмі-
ром, становищем і стійкістю публічних служб. 

Таким чином, розвиток персоналу – це системно організо-
ваний процес безперервного професійного навчання працівників 
для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, про-
фесійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керів-
ників та вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток 
персоналу забезпечується заходами з оцінювання кадрів з метою 
здійснення виробничої адаптації і атестації персоналу, планування 
трудової кар’єри робітників і фахівців, стимулювання розвитку 
персоналу тощо. 

У зв’язку з цим планування розвитку персоналу повинно 
сконцентрувати свої зусилля на вирішенні таких проблем, як роз-
роблення стратегії з питань формування кваліфікаційного персо-
налу; визначення потреб у навчанні працівників у розрізі спеціа-
льностей та професій; вибір форм і методів професійного розвитку 
персоналу; фінансове забезпечення всіх видів навчання в потріб-
ній кількості. 
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У сучасному відкритому суспільстві інформація стає найва-
жливішою цінністю, а донесення інформації до споживача – прові-
дною галуззю діяльності, куди з кожним роком вкладаються деда-
лі значніші капітали. Інформатизація суспільства виступає одним 
із вирішальних чинників модернізації економіки на ринкових за-
садах і запорукою інтеграції України у світове співтовариство. 
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У Законі України «Про інформацію» державна інформаційна 
політика визначається як сукупність основних напрямів і способів 
діяльності держави з одержання, використання, поширення та 
зберігання інформації.1 

У Концепції національної інформаційної політики України 
під національною інформаційною політикою розглядається «стра-
тегія, напрями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, 
використання та поширення інформації та інформаційних ресур-
сів у суспільстві». 

Головними напрямами і способами здійснення державної 
інформаційної політики згідно із Законом України «Про інформа-
цію» є: 

– забезпечення доступу громадянам до інформації; 
– створення національних систем і мереж інформації; 
– зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організа-

ційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності; 
–  забезпечення ефективного використання інформації; 
– сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіган-

ню національних інформаційних ресурсів; 
– створення загальної системи охорони інформації; 
– сприяння міжнародному співробітництву в галузі інфор-

мації і гарантування інформаційного суверенітету України.2 

Державну інформаційну політику розробляють і здійсню-
ють органи державної влади загальної компетенції, а також відпо-
відні органи спеціальної компетенції. Всі громадяни України, юри-
дичні особи і державні органи мають право на інформацію, що пе-
редбачає можливість вільного одержання, використання, поши-
рення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними 
своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функ-
цій. Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до ін-
формації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбаче-
них законами України. 

Насамкінець слід зазначити, що сьогодні в державній інфо-
рмаційній політиці ще залишаються невирішеними такі питання: 

1. Неузгодженість окремих норм законодавства, що регулює 
інформаційну сферу; розроблення законів щодо нових засобів масо-
вої інформації та захисту прав особистості при використанні ІКТ. 

2. Недостатня інформаційна присутність України за кордо-
ном. Необхідно збільшити обсяги мовлення державної ТРК «Всес-

                                                 
1  Закон України про інформацію // Відом. Верховної Ради України. - 

1992.   № 48.   Ст. 650. 
2 Там само. 



Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

379 
 

вітня служба іномовлення «Україна і світ» до 20 – 24 годин з охоп-
ленням території Євразії, а згодом – Америки та Австралії. 

3. Застаріле технологічне обладнання державних телерадіо-
компаній, незадовільний матеріально-технічний рівень видавни-
чо-поліграфічного комплексу. 

4. Незадовільний стан мережі проводового радіомовлення. 
Нагальною є потреба у збереженні та відновленні мережі прово-
дового мовлення, яке переважно обслуговує інформаційні потреби 
найменш соціально захищених верств населення.  

5. Запровадження суспільного теле- і радіомовлення. 
6. Надолуження у розвитку таких новітніх засобів комуніка-

ції, як Інтернет, супутникове мовлення тощо. 
7. Забезпечення подальшого розвитку кабельного мовлен-

ня, зокрема подолання монополізму, властивого галузі. 
8. Перехід на цифровий формат мовлення. 
9. Розроблення і реалізація державних програм, які стосу-

ються формування інформаційного суспільства в Україні. 
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Сьогодні ми спостерігаємо значну хвилю демократичних 
перетворень в Україні крізь призму впливу сучасних світових про-
цесів, що засвідчує необхідність запровадження більш ефективно-
го та результативного державного управління. Тому варто зазна-
чити, що у процесі  реформування  діяльності  органів  внутріш-
ніх справ (далі – ОВС)   в Україні    особливого значення   набуває 
використання  законодавчого досвіду  державного управління  
ОВС   зарубіжних  країн.  
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