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ВСТУП 
Здійснення економічних та соціальних перетворень, досягнення 

економічного зростання, надання державою громадянам адміністративних 

послуг, просування в напрямі європейської інтеграції можливо лише за умови 

створення ефективної системи державного управління, яке відповідало б 

стандартам демократичної, правової держави із соціально орієнтованою 

ринковою економікою. З цією метою в Україні проводиться широкомасштабна 

адміністративна реформа, невід’ємною складовою якої є реформування системи 

державної служби, якій відводиться одна із провідних ролей у цьому процесі. 

Сьогодні, на початку нового тисячоліття, в період переходу до нового етапу 

державотворчих процесів сама логіка соціально-політичного устрою змушує зі 

всією серйозністю звернутись до проблем управління державною службою в 

Україні. 

Незважаючи на заходи, що вживаються, система управління державною 

службою все ще не повною мірою задовольняє зростаючі потреби суспільства і 

держави у забезпеченні реалізації конституційних прав і свобод людини та 

громадянина, ефективного виконання завдань і функцій держави і тому не 

відповідає інтересам утвердження демократичної, соціальної, правової 

держави, розвитку громадянського суспільства, здійснення ефективного 

управління в державі. Негативні фактори і тенденції у функціонуванні системи 

державної служби спричинені значною мірою нестабільністю та 

непрестижністю державної служби, недодержанням у багатьох випадках вимог 

щодо політичної нейтральності державних службовців, запобігання конфлікту 

їх матеріальних та інших особистих інтересів, недопущення незаконного 

впливу на державних службовців під час виконання ними службових 

обов’язків, невідповідності їх статусу, матеріального забезпечення та 

соціального захисту рівню покладеної на них відповідальності. Діяльність 

державних службовців залишається недостатньо відкритою та прозорою, не 

створено умови для належного контролю за такою діяльністю з боку 

суспільства, що посилює у суспільстві недовіру до органів державної влади і 
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разом з тим створює додаткові можливості для зловживань, корупції і 

хабарництва, безвідповідальності державних службовців. Недостатньо високою 

залишається якість адміністративних послуг, які надаються державними 

службовцями, що пов’язано з невідповідністю професійного рівня багатьох з 

них сучасним потребам державного управління, відсутністю чітко 

регламентованих адміністративних процедур та національних стандартів щодо 

надання таких послуг. Мають місце суб’єктивізм у доборі, просуванні по 

службі державних службовців, залишається недостатньо відкритим та прозорим 

механізм прийняття на державну службу. Невизначеність кар’єрної 

перспективи, правова незахищеність від суб’єктивізму керівників, особливо 

напружені умови роботи та інші фактори посилюють непривабливість 

державної служби, особливо для молоді, призводять до відтоку значної частини 

висококваліфікованих спеціалістів з державної служби. Внаслідок цих та інших 

факторів знижується ефективність державної служби, посилюються 

відчуженість людини від держави, нестабільність у суспільстві, неповага 

громадян до державних органів, що є вкрай неприпустимим.  

Зазначене вище обґрунтовує необхідність подальшого реформування усіх 

аспектів інституту державної служби в Україні, зокрема і управлінського, що 

надало б можливість відповідно до конституційних засад уточнити або навіть і 

змінити систему органів управління, спростити і здешевіти їх апарат, 

відмовитись від невластивих державі функцій, підвищити професіоналізм 

державних службовців, поліпшити їх матеріально-технічне та соціальне 

забезпечення, сформувати систему законодавства, яка б гарантувала ефективне 

здійснення адміністративним апаратом управлінських функцій і, нарешті, 

забезпечила б правові гарантії прав і свобод громадян від свавілля чиновників. 

Звідси, удосконалення управління державною службою повинно бути 

системним і віддзеркалювати в своєму змісті усі сучасні реалії та тенденції, а 

інколи, зважаючи на свою випереджаючу функцію, й передбачати майбутнє, 

слугувати правовим орієнтиром тим чи іншим аспектам побудови 

демократичного українського суспільства. Наведені положення й аргументи 
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повною мірою обґрунтовують важливість і своєчасність виходу в світ такого 

науково-практичного посібника. 

В науково-практичному посібнику використано великий обсяг 

міжнародних, вітчизняних та зарубіжних нормативно-правових актів, як 

законодавчих так і підзаконних, загальнотеоретичних наукових праць 

українських та зарубіжних вчених, розробок фахівців у галузі теорії управління, 

адміністративного та трудового права, статистичних матеріалів щодо діяльності 

державних службовців, а також результатів ряду соціологічних досліджень та 

опитувань. 

Науково-практичний посібник розраховано на науковців та практичних 

працівників державного апарату, викладачів, студентів (курсантів), аспірантів 

(ад’юнктів), слухачів вищих закладів освіти України а також він буде корисним 

для тих, хто цікавиться проблематикою державно-службових та службово-

трудових відносин.  
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В 

УКРАЇНІ 

1.1. Поняття, зміст, призначення та види державної служби в Україні 

 Здійснення економічних та соціальних перетворень, досягнення 

економічного зростання та надання державою громадянам адміністративних 

(управлінських) послуг на високому рівні, просування в напрямі європейської 

інтеграції можливо лише за умови створення ефективної системи державного 

управління, що відповідає стандартам демократичної, правової держави із 

соціально орієнтованою ринковою економікою. Проголошення в ст.3 

Конституції України того, що „людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю... Забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” 

[1] вимагає проведення широкомасштабної адміністративної реформи, 

невід’ємною складовою якої є реформування системи державної служби, а 

саме: вдосконалення кадрового потенціалу, створення оновленого, потужного і 

дієздатного державного апарату, становлення професійної, політично 

нейтральної та авторитетної державної служби. 

Державна служба є складовою державного управління, спрямованою на 

задоволення потреб суспільства, забезпечення захисту основних прав і свобод 

людини і громадянина, послідовного і сталого розвитку країни та поступового 

входження її до європейської спільноти.  

Для розуміння сутності державної служби слід з’ясувати її межі та 

предмет. Сам термін „служба” має декілька значень. Найбільш часто під ним 

розуміється один із видів платної суспільно корисної діяльності, що полягає в 

здійсненні управління, соціально-культурному обслуговуванні громадян [2, 

с.10-19]. Означене місце служби визначає її роль як соціально-організаційного 

явища. Остання може бути вираженою двома наступними положеннями. По-

перше, служба виступає як рушійна, потужна система, що надає життя 

організації. Усі інші частини внутрішньої структури організації лише 



 9

забезпечують діяльність служби, службовців. Зрозуміло, що саме якість цієї 

рушійної сили, активність і професіоналізм визначають її діловий статус, рівень 

позитивної роботи та престиж в очах організацій і населення. По-друге, служба 

спрямовує діяльність органу та в процесі реалізації компетенції зберігає і 

забезпечує цей напрямок. 

Будь-яка сучасна держава характеризується багатоманітністю цілей 

завдань і функцій, від професійного і чіткого виконання яких залежить 

ефективність функціонування того чи іншого державно-організованого 

суспільства. Світовий досвід і стан сучасних відносин у нашій країні свідчить: 

сучасне суспільство не може нормально функціонувати і розвиватися поза 

державою, незалежно від її упорядкованого впливу на розвиток найважливіших 

суспільних відносин. Цим і обумовлюється необхідність у кваліфікованому і 

потужному державному апараті. У свою чергу ефективність діяльності 

держави, результати виконання нею своїх економічних,  соціальних, 

організаційно-управлінських та правових функцій визначається,  системою  

створених  в усіх гілках державної влади органів, організаційно-структурною 

побудовою останніх і врешті-решт, якісним складом кадрового потенціалу 

державних служб, структур та підрозділів. Історичний аналіз свідчить: зі 

зміною держави, її типу, характеру, завдань змінювалась і сама державна 

служба [3, с.4-8]. Державна воля, яка реалізується через державну службу, має 

різний характер і формується різними суб’єктами: в демократичній державі – 

народом і тоді держава знаходиться під контролем соціуму, в тоталітарній – 

однією особою, тобто діє поза суспільним контролем [4, с.34].   

Незаперечним є той факт, що становлення та розвиток державної служби 

безпосередньо пов’язані з появою самої держави, як організованої форми 

життєдіяльності людини. Фактично, вже у самих витоків зародження 

європейської політико-правової думки ми можемо зустріти спробу пояснити 

факт виникнення держави завдяки посиланню на ті чи інші необхідні функції, 

що мали бути комусь делеговані і кимсь виконуваними. В цьому сенсі, кажучи 

про розвиток держави і державної влади, ми маємо зазначити, що його логіка 
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описується формулою „потреба породжує функцію, на виконання якої 

створюється інститут (орган)”. Тобто паралельно процесу ускладнення 

суспільних відносин відбувається становлення і розвиток інститутів держави, 

кожен з яких покликаний реалізовувати конкретні функції, потреба в яких 

виникає в суспільстві. 

Традиційно, ще з часів античності (Платон, Аристотель, стоїки, і т.д.), 

такими функціями вважались: захист держави від зовнішнього ворога та 

підтримання належного рівня правопорядку в середині полісу, виконання 

приписів та рішень, що приймаються верховною владою (безвідносно до того 

чи вона сконцентрована в руках однієї особи, групи осіб чи всього народу). 

Проте, як у Аристотеля, так і у Платона генезис державної влади пов’язується 

не стільки з конкретними діями в тій чи іншій сфері (економічній, політичній, 

правовій), скільки з необхідністю загального впорядкування суспільних 

відносин, яке здійснюється шляхом державного управління і безпосередньо 

реалізується через законотворення, виконавчу діяльність та здійснення 

правосуддя. 

Державну службу традиційно розглядають у трьох аспектах - 

соціальному, політичному і правовому [5; 6, с.118-131]. Характеризуючи 

коротко кожний із аспектів державної служби, слід підкреслити, що перший 

полягає у здійсненні завдань і функцій держави в житті суспільства; другий 

пов’язаний з формуванням державної влади, її здійсненням відповідними 

органами (законодавчими, виконавчими, судовими), їх вищим керівництвом, а 

також Президентом України від імені народу; третій обумовлений державно-

правовою природою державної служби, спрямуванням на практичне виконання 

функцій і завдань конкретних органів апаратом цих органів (державними 

службовцями) відповідно до статусу конкретного працівника, порядку 

проходження служби та ін., що завжди вимагає правового регулювання і 

реалізується за допомогою правових норм.      

В юридичній науці головна увага приділяється правовій характеристиці 

державної служби, її адміністративно-правовій формі, що цілком зрозуміло [7; 
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8]. Певною мірою ці традиції продовжуються. Не викликає сумнівів, що 

характеристика державної служби лише з позиції притаманних їй 

організаційно-правових форм не може дати повного уявлення про цю складну 

соціальну систему, носить дещо односторонній характер, але для практики 

державного будівництва, виконання функцій держави у справі забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина, інтересів підприємств, установ і 

організацій така характеристика має першочергове значення.    

Як соціальний інститут державна служба являє собою історично 

сформовану, стійку форму організації спільної діяльності осіб, що знаходяться 

на службі держави. У державі, виходячи з її функціональних особливостей, 

діють самі різноманітні соціальні інститути - політичні, економічні, інститути 

духовної сфери життєдіяльності суспільства та ін. У межах названої 

класифікації державна служба відноситься до політичних інститутів, таким як 

держава, політичні партії, армія, суд, прокуратура тощо. У своїй сукупності 

вони виражають існуючі в даному суспільстві політичні інтереси і відносини. 

Соціальний аспект полягає в тому, що держава повинна турбуватися про 

підготовку для виконання її функцій відповідних категорій осіб, які на 

професійній основі зможуть вирішувати комплекс питань, що постають перед 

державою і суспільством. Соціальний аспект просліджується і в можливостях 

громадян займатися державною службою та службою в недержавних органах і 

організаціях. Це право, крім громадянства, не повинно пов’язуватися з іншими 

факторами — походженням, статтю, соціальним і майновим станом, 

національністю чи расовою приналежністю тощо. Але при зарахуванні на 

державну службу освіта, професійна підготовка, у деяких випадках стан 

здоров’я, дієздатність, судимість та інші повинні обов’язково враховуватися. 

Проблеми політичної характеристики державної служби також є важливими 

для опрацювання її поняття та поділу на види. Політичний аспект зв’язує 

державу і громадянина, людину — заради кого має діяти держава і перед ким 

вона відповідальна. Сутність питання тісно пов’язана з розв’язанням проблеми 

встановлення статусу державних службовців, поділом посад на адміністративні 
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і політичні, відокремленням політичної діяльності від виконання функцій 

відповідного органу.  

З’ясування сутності, природи сучасної державної служби об’єктивно 

вимагає розгляду її у якості особливого різновиду суспільно-корисної праці [3, 

с.84]. З-поміж основних видів суспільно-корисної праці Д.М.Бахрах виділяє: 

виробництво матеріальних цінностей, надання господарських послуг на 

відплатних засадах; духовне виробництво; службу в державних, суспільних, 

релігійних, іноземних, міжнародних організаціях; навчання, тобто засвоєння 

соціальної програми; домашнє господарювання; фізичне й духовне 

самовдосконалення; безоплатна суспільно-корисна діяльність поза межами 

батьківщини; підприємництво [9, с.102].  

Таким чином, одним з найсуттєвіших видів цілеспрямованої діяльності 

людей в інтересах суспільства є служба. Це поняття використовується по 

різному: як вид діяльності людини, як соціально-правовий інститут, як система 

спеціальних органів держави, як духовна діяльність. Служба полягає у 

виконанні певних управлінських функцій, чи сприянні їх виконанню, 

здійсненні державної діяльності, забезпеченні самого управління, соціально-

культурному обслуговуванні людей тощо [9, с.97].  

Одним з різновидів служби є саме державна служба, функціонуюча 

практично у всіх сферах життєдіяльності держави і суспільства, наприклад 

“таких, як: а) управління соціально-культурною сферою (освітою, охороною 

здоров’я, наукою, соціальним захистом населення); б) управління економікою 

(промисловістю, сільським господарством, використанням і охороною 

природних ресурсів, торгівлею, фінансами і кредитом, зовнішньо-економічною 

діяльністю); в) управління адміністративно-політичною сферою (обороною, 

безпекою, внутрішніми та закордонними справами, юстицією)” [10, с.88-90]. 

Отже, державна служба є особливим різновидом служби. Вона 

характеризується двома найважливішими особливостями. З одного боку, 

державна служба покликана виконувати завдання і функції держави, з іншого – 

це трудова діяльність по здійсненню даних функцій і вирішенню конкретних 
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завдань. Як підкреслював ще свого часу В.М.Манохін, поняття, основні риси, 

завдання і функції державної служби можна визначити лише розкриваючи 

взаємозв’язки і взаємозалежність державної служби із завданнями, функціями, 

формами діяльності держави [11, с.5]. З огляду на це, вона має декілька 

аспектів: соціальний, політичний, соціологічний, правовий, організаційний, 

моральний. 

Так, у політичному аспекті державна служба – це діяльність по реалізації 

державної політики, досягненню вироблених усіма політичними силами 

державно-політичних цілей і завдань у суспільстві та державі. У цьому ключі 

державна служба найважливіший фактор стабільності в суспільстві, адже від її 

функціонування та ефективності залежать стабільність і сталість суспільних 

відносин. У соціологічному аспекті державна служба – це практична реалізація 

функцій держави, компетенції державних органів. У цьому сенсі важливим є 

виявлення міри ефективності державної служби, практики і проблем її 

функціонування.  

У правовому вимірі державна служба уявляє собою юридичне 

встановлення державно-службових відносин, під час реалізації яких і 

досягається практичне виконання посадових обов’язків, повноважень 

службовців і компетенції державних органів. У даному аспекті чітко 

виявляється інституційність державної служби. Цей інститут уявляє собою 

систему правових норм, регламентуючих державно-службові відносини, тобто 

права, обов’язки, обмеження, заборони, стимулювання, відповідність 

службовців, проходження державної служби, порядок виникнення і припинення 

службових відносин.  

В організаційному аспекті державна служба пов’язується з структурно-

функціональними елементами державного апарату. У цьому сенсі вона 

виявляється як система, утворена з наступних елементів: формування 

організаційних і процесуальних основ діяльності державного апарата, побудова 

і правовий опис ієрархії посад, виявлення, оцінка, стимулювання та 

відповідальність працівників.  
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Моральний аспект державної служби характеризує її з точки зору 

етичних основ проходження служби тими або іншими категоріями державних 

службовців. 

Для розуміння сутності державної служби важливо з’ясувати її межі. 

Протягом багатьох років вважалося, що у межах державної служби 

регулюються такі питання як встановлення посад в державних органах, правил 

заміщення посад, підбір працівників, регулювання службової діяльності, 

визначення терміну служби і порядку звільнення. В такому розумінні державна 

служба охоплювала всі категорії працівників, які були зайнятті не лише в 

державному апараті, але й в установах, організаціях – як об’єктах 

управлінського впливу [11, с.10]. Пізніше було зроблено спробу обмежити 

зміст державної служби шляхом визначення її як специфічного, організаційно-

правового засобу формування і організації роботи особового складу всього 

державного апарату [12, с.16-20]. Означені підходи зумовили застосування 

терміну „державна служба” в широкому і вузькому розумінні.  Державна 

служба в широкому розумінні зводиться до виконання службовцями своїх 

обов’язків в усіх державних організаціях: в органах державної влади, на 

підприємствах, в установах, в інших організаціях. В вузькому розумінні – це 

виконання службовцями своїх обов’язків власне в державних органах.  

Державна служба - складне соціальне явище, „одна із важливіших сфер 

державного управління” [13, с.14-18], рівень розвитку якої прямо визначає 

раціональність,  ефективність, і конструктивність функціонування інших його 

сфер. Характером діяльності персоналу державного апарату і організацією всієї 

його роботи визначається політика і економіка, соціальне життя та культура, 

безпека і оборона, міжнародні відносини і стан прав людини в суспільстві. 

Тому розкривати зміст поняття державної служби доцільно через комплексний 

підхід, застосовуючи для цього науковий інструмент, засоби пізнання і данні 

різних галузей наукових знань” [14, с.280], що відрізняють його від інших 

суспільних явищ і виділяють з переліку правових [15, с.141]. 
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Поняття „державна служба” важко чітко окреслити, оскільки воно 

використовується у різних розгалужених концептуальних сферах,  воно  

перенасичене  багаточисельними  значеннями. В спеціальній літературі   

відсутнє однозначне, а відповідно, загальноприйняте поняття державної 

служби. Воно часто визначається на основі діючих правових актів, виходячи з 

того, що державна служба є: різновидністю праці працівників державних 

організацій, що є державними службовцями; невід’ємна властивість держави 

[16, с.178].  

Дослідження місця і ролі державної служби в організації суспільного 

буття, її найважливіших функцій, з’ясування багатоаспектного характеру 

державної служби в Україні дозволяє перейти до розгляду сутності, 

особливостей останньої та визначення на цій підставі відповідного поняття. 

Сутність державної служби визначається її соціальним призначенням. Сутність 

державної служби має соціальну обумовленість, бо переслідує суспільно-

корисні цілі і завдання, що полягають у служінні суспільним інтересам. 

Вирішуючи чисельні суспільні та державні завдання державна служба виконує 

функції забезпечення, виконання й реалізації державної влади, яка повинна 

слугувати суспільству. Тому сутність державної служби полягає у виконанні 

нормативно-встановлених соціально-державних функцій. Як відзначає 

С.Д.Дубенко, „сутність поняття державної служби полягає в наступному. 1. 

Державна служба – це професійна діяльність, тобто вона є для державного 

службовця професією – необхідністю виконувати соціальні посадові 

повноваження. 2. У межах цієї професійної діяльності реалізується компетенція 

державних органів. 3. Ця діяльність направлена на забезпечення 

функціонування державних органів. Ця діяльність полягає у виконанні 

посадових обов’язків” [17, с.12]. На думку Г.В. Атаманчука, державну службу 

можна розглядати як практичну і професійну участь у здійсненні цілей і 

функцій держави через виконання обов’язків і повноважень на посаді, що 

визначена в конкретному державному органі. Причому, ключовим словом тут є 

„виконання”, що означає не просто роботу, яка вимірюється часом, або 



 16

кількістю підготовлених документів, а формування владно-управлінських 

взаємовідносин між державою та суспільством, державним органом та 

об’єктами, що ними управляються [18, с.263]. 

Загально визначеного поняття явища „державна служба” у науковій 

юридичній літературі не існує. Так, Д.М. Овсянко під державною службою 

розуміє професійну діяльність по забезпеченню виконання повноважень 

державних органів [19, с.78]. За думкою А.Ф. Ноздрачева, „державна служба – 

це професія для державних службовців, що вимагає спеціальної підготовки, 

додержання спеціальної освіти” [20, с.37]. Ю.П.Битяк визначає державну 

службу в Україні, як „професійну діяльність осіб, що займають посади в 

державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів” 

[7, с.86]. В.В. Воробйов під державною службою розуміє таку соціальну 

діяльність службовців, яка здійснюється ними професійно у складі державного 

апарату, а також підлеглих йому організаціях, підприємствах, установах з 

метою створення господарсько-виробничих, соціально-культурних, 

адміністративно-політичних передумов, необхідних для функціонування та 

розвитку суспільства [5, с.10]. Л.В.Коваль вважає, що державна служба – це 

різновид професійної діяльності в організаціях, які окреслюються сферами 

державного сектора виробництва, в організаціях транспорту, торгівлі, 

організаціях, завданням яких є забезпечення внутрішньої стабільності держави, 

в навчальних, наукових установах, закладах охорони здоров’я, культури, 

муніципальних утвореннях [21, с.47]. В.М.Монохін уявляє державну службу як 

“одну з сторін суспільно-корисної діяльності держави в галузі організації і 

правового регулювання особового складу - державних службовців у галузі 

практичного здійснення завдань і функцій держави” [11, с.11]. А.П. Альохін і 

Ю.М. Козлов зводять розуміння державної служби в широкому сенсі до 

виконання службовцями своїх обов’язків (роботи) в державних організаціях: в 

органах державної влади, на підприємствах, в установах, інших організаціях; 

державна служба у вузькому сенсі, за думкою цих авторів, полягає у виконанні 



 17

службовцями своїх обов’язків лише в державних органах [10, с.135]. О.П. 

Коренєв та Л.М. Колодкін під державною службою розуміли  вид соціальної 

діяльності, сутність якої полягає у виконанні службових обов’язків (функцій) 

особами, які обіймають за результатами виборів або за призначенням постійну 

чи тимчасову посаду у державному апараті, на підприємстві, в установі, 

організації [22; 23]. 

Слід зазначити, що поняття „державна служба” дістало законодавче 

закріплення. Так, в ст.1 Закону України „Про державну службу” під останньою 

розуміються „професійна діяльність осіб, які займають посади в державних 

органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави 

та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів” [24]. 

Таким чином, приймаючи до уваги усі вище приведені точки зору 

відносно місця та ролі державної служби у демократичному суспільстві, її 

понятійного апарату, можливо зробити висновок про те, що сутність державної 

служби полягає в наступному: це професійна діяльність, тобто вона є для 

державного службовця професією, необхідністю виконувати соціальні запити 

шляхом виконання посадових обов’язків; у межах цієї професійної діяльності 

реалізується компетенція державних органів; дана діяльність спрямована на 

забезпечення функціонування державних органів; вона полягає насамперед у 

виконанні посадових обов’язків. 

Звідси, під державною службою доцільно розуміти державно-правовий 

інститут, який здійснює в рамках своєї компетенції реалізацію цілей та функцій 

держави шляхом професійного виконання державними службовцями своїх 

посадових обов’язків і повноважень. 

Визначення мети державної служби є основою для побудови ефективної 

взаємодії органів управління державною службою з кадровими службами 

державної влади і управління. Визначаючи основну мету, необхідно виходити з 

двох передумов: по-перше, державна служба як державний соціальний інститут 

повинна сформувати умови для її зв’язку із запитами народу; по-друге, вона 

має створити чітку об’єктивну систему організації роботи державного апарату. 
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Тобто метою державної служби є соціальні, правові, організаційні та 

психологічні аспекти, які одночасно притаманні як усьому процесу державної 

служби, так і цільовим особливостям кожної з її складових і частин. Головною 

метою і критерієм функціонування державної служби є також її ефективність та 

економічність. Більшість адміністративних реформ у розвинутих країнах були 

підпорядковані досягненню саме цієї  найважливішої мети. У науковій 

літературі існує два основних підходи у визначенні мети державної служби. Як 

державний соціальний інститут вона повинна сформувати суспільно-політичні 

та державно-правові передумови зв’язку держави з життям народу, тобто вона 

має розкрити свою соціальну природу [18, с.262]. Другий напрямок у 

визначенні мети державної служби заключається у тому, що вона має створити 

об’єктиву систему, по виявленню і добору людей для роботи в держапараті [25, 

с.158]. Відтак, мету державної служби є сенс розглядати як упорядкування та 

підвищення ефективності процесів формування і реалізації державної влади й 

державного управління, а також поєднання відповідальності за виконання 

повноважень за певною посадою. Основною метою державної служби в Україні 

є сприяння незмінності конституційного ладу, створення умов для розвитку 

відкритого громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і 

громадянина, а також забезпечення результативної та стабільної діяльності 

органів державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції на 

конституційних засадах. 

Означене щодо мети та призначення державної служби надає можливість 

визначити її основні завдання. До них необхідно віднести наступні: охорона 

інтересів суспільства, прав і свобод людини і громадянина; досягнення 

стійкості засад і цілісності держави; подальша демократизація шляхів 

формування і діяльності апарату; викорінювання бюрократизму, 

протекціонізму, корупції;  створення соціальних, правових та інших умов, 

необхідних для успішної роботи чиновників. 

З’ясування природи державної служби є важливою умовою пізнання її 

сутності, особливостей як соціального інституту, її місця серед інших 
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соціальних інститутів держави. Державна служба тісно пов’язана з усіма 

іншими інститутами суспільства. Варто підкреслити зв’язок державної служби 

з інститутом права. Державна служба тільки тоді виконує соціальну функцію, 

коли будується на правовій основі, є по своїй суті не тільки соціальним, але і 

державно-правовим інститутом, що надає їй особливий правовий характер. 

Через інститути держави і права державна служба тісно пов’язана з 

економічними інститутами, що виступають у виді власності господарських і 

фінансових об’єднань різноманітного типу. Механізм такої взаємодії носить 

структурно-функціональний характер, що дозволяє державі, спираючись на 

державну службу, проводити визначену соціальну й економічну політику. У 

цьому плані державну службу можна розглядати як соціально-економічний 

інститут. Державна служба взаємодіє з інститутами духовної сфери життя 

суспільства, вона у відомій мірі спирається на засоби масової комунікації, 

суспільну думку. У ході такої взаємодії державна служба одержує якості 

соціально-культурного інституту. 

У розвинутих громадських суспільствах елементом соціальної структури 

є державні інститути. Вони відбивають потребу населення в самоорганізації, 

саморегулюванні суспільних зв’язків і відношень. Зв’язок держави, а, отже, і 

державної служби з інститутами громадських суспільств носить 

опосередкований характер. Держава зобов’язана створювати нормативно-

правову базу функціонування інститутів громадського суспільства і через 

державну службу контролювати виконання законодавства всіма її інститутами. 

У свою чергу, інститути цивільного товариства покликані виконувати функцію 

соціального контролю за діяльністю держави і його органів. Така взаємодія 

держави й інститутів цивільного товариства забезпечує демократичний 

характер побудови і функціонування суспільного організму. Виступаючи 

елементом громадської структури, державна служба має ряд особливостей, 

властивих їй як соціальному інституту. По-перше вона представляє тільки 

властиву їй сферу професійної діяльності. За своїм змістом, формами і 

методами ця діяльність спрямована на забезпечення виконання повноважень 
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державних органів. По-друге, як сполучна ланка між державою і громадянином 

державна служба покликана захищати права й інтереси громадян. 

Конституційне положення про те, що „людина, її права і свободи є вищою 

цінністю” [1], виступає визначальною аксіомою у діяльності державних 

службовців, незалежно від їх службового статусу. По-третє, державна служба 

як суспільне явище являє собою щось більше, ніж діяльність державних 

службовців і органів управління. Це і своєрідна форма відображення 

суспільних зв’язків і відношень, показник ступеня гуманності, людяності  

існуючих у суспільстві порядків. По-четверте, державна служба не просто 

відображає суспільні зв’язки і відношення, вона має соціальну орієнтацію 

спрямовану на наближення конституційного ідеалу правової, демократичної 

держави до об’єктивної реальності. По-п’яте, державна служба не тільки 

правова, а і етична система. Формуючи правосвідомість громадян, вона 

водночас виступає носієм належної моралі, моральних цінностей, орієнтує 

державних службовців та  громадян на дотримання моральних норм правил 

людського співжиття. Слід зазначити, що державна служба являє собою 

професійну сферу діяльності державних службовців як особливої соціальної 

групи суспільства. Вона є одним із найважливіших соціальних інститутів, має 

цілий ряд властивостей, що дозволяють їй  бути повноважним представником 

держави по виконанню її завдань. 

Головною рисою сучасної державної служби є пріоритет прав та інтересів 

особи а  також зміна співвідношення державного і приватного інтересів на 

користь останнього. Державна служба забезпечує виконання основної функції 

сучасної держави - служби суспільству. Політика, законотворчість, 

правоохоронна та інші головні компоненти держави - все це інструменти 

служби держави суспільству. Державна служба об’єднує їх. Тільки таке 

системне розуміння державної служби (а не утилітарне - державна служба як 

професійна діяльність чиновників) дає можливість зрозуміти всю глибину 

цього інституту державного управління. 
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Як складне, системне явище, державна служба володіє відповідними 

цінностями, що пов’язані, передусім із культурою управління і можуть 

змінюватись у залежності від часових параметрів та місця. Існують  цінності 

державної служби як структурного апарату,  а також такі, які притаманні 

окремому службовцю. Цінності державної служби, які мало досліджені 

вітчизняною наукою, можуть складати певну частину цінностей суспільства в 

цілому.  

Розкриваючи функції державної служби, слід виходити з того, що в 

Україні формується єдина за своїми нормативно-правовими, організаційними, 

кадровими та інформаційними засадами державна служба. Тобто державна 

служба розглядається не лише як сукупність службовців і установ, а й як 

система соціальних відносин і зв’язків. Відповідно впровадження в життя 

завдань і функцій державної служби безпосередньо пов’язане з утворенням 

управлінських органів. Визначаючи функції державної служби, слід виходити з 

того, що ця служба є невід’ємною складовою всіх управлінських процесів. Хоча 

її функції не тотожні функціям державного управління через своєрідну роль і 

призначення в суспільстві цього соціального інституту. Саме державна служба 

покликана забезпечити ефективне функціонування всіх гілок влади, саме за її 

посередництвом громадяни можуть реалізувати свої інтереси, права і свободи. 

Разом з тим державна служба – це інструмент впровадження в життя завдань та 

цілей держави. У такій якості їй притаманні функції, що виходять із загальних 

завдань держслужби як частини механізму державного управління. Функції 

державної служби можна умовно розділити на два рівні. Функції першого рівня 

відображають роль державної служби в суспільстві: забезпечення ефективного 

функціонування органів влади; реалізація інтересів, прав і свобод громадян; 

забезпечення реалізації державної політики в управлінні суспільними 

процесами; створення умов для залучення на державну службу найбільш 

професійних та відданих справі кадрів. 

Функції другого рівня виконуються безпосередньо системою державної 

служби: відпрацювання кваліфікаційних вимог до посад персоналу державної 
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служби; максимально об’єктивний і гласний відбір, прийом та просування 

кадрів на основі їх ділових та професійних якостей; статистичний облік кадрів 

за категоріями і рангами; оцінка раціональності та ефективності затрат на 

апарат; складання кадрового резерву та побудова кар’єри державних 

службовців; відповідне матеріально-технічне та технологічне забезпечення 

виконання державними службовцями їх функцій; організація професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу державної 

служби; здійснення ефективного управління державною службою; розробка 

форм публічної відповідальності апарату. 

Крім того можливою є і наступна класифікація функцій державної 

служби: 

1. Функція соціальної організації. Державна служба повинна бути зразком 

організації і здійснювати упорядковуючий вплив на інші інститути суспільства. 

У свій час М.Вебер сформулював концепцію ідеального типу організації. Її 

ядро складає ідея раціонального підходу до побудови і функціонування 

організації бюрократичного типу. Раціональність державної служби 

досягається, за рахунок професіоналізму і компетентності її кадрів, 

узгодженості всіх ланок організації служби, використання сучасних 

управлінських технологій, передового досвіду і т. д. [26, с.641].  Спираючись на 

все краще, передове, державна служба повинна стати зразком організації. А 

організація, як відомо, множить сили, дозволяє максимально ефективно 

проводити в життя політику держави. 

2. Функція соціальної комунікації. Іншими словами інститут державної 

служби - це те місце, де відбувається безпосередня взаємодія держави і 

громадянина. Через  державну служби вивчається суспільна думка, відношення 

громадян до різноманітних державних актів. Через державну службу 

реалізується політика держави, враховуються місцеві, регіональні особливості 

при її проведенні. 

3. Функція соціальної інформації. Говорять, хто володіє інформацією, той 

має реальну владу. Як відомо, саме апарат державної служби, тобто її 
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чиновники  є носієм такої інформації. Внаслідок цього в системі державної 

служби виникають певні суспільні відносини з приводу володіння і 

використання інформації. Незаконне використання інформації може завдати 

шкоди як окремо взятому громадянинові так і державі в цілому. Тому 

дотримання принципів законності та збереження службової таємниці є 

найважливішою умовою використання такої інформації. 

4. Функція контролю. Правильно здійснюваний контроль дозволяє 

забезпечити дотримання конституційних положень і правових норм всіма 

державними органами, громадськими інститутами і  окремими громадянами. У 

рамках державної служби повинен здійснюватися управлінський контроль. Він 

дозволяє відслідковувати певну ситуацію,  коректувати прийняті рішення, 

оптимізувати управлінську діяльність. При цьому доцільним є встановлення 

відповідного соціального контролю за діяльністю органів державного апарату з 

боку інститутів громадського суспільства і окремих  громадян. Поки такий 

контроль є слабким місцем функціонування існуючої в Україні політичної 

системи. У зв’язку з цим  мають бути вироблені відповідні механізми 

здійснення вказаного контролю. 

5. Функція регулювання. Вона випливає із самого місця державної 

служби як сполучної ланки між державою і соціумом. Раніше уже відзначалась 

регулююча роль державної служби в організації взаємодії між інститутами 

держави й інститутами громадського суспільства. Від імені держави вона 

регулює відносини в сфері праці, власності, житла розв’язує інші важливі 

питання життєдіяльності держави. 

Плідним для дослідження теоретично-методологічних засад державної 

служби в Україні буде з’ясування її принципів, які є похідними від принципів 

держави, державного устрою та державного управління. Принципи державної 

служби як наукова категорія визначають вихідні положення  та теоретичні  ідеї, 

які віддзеркалюють об’єктивні закономірності розвитку держави і суспільства, 

найбільш характерні риси організації та функціонування не тільки самої 

державної служби, а й усієї системи органів державного управління, 
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визначають зміст складних стосунків усередині цієї системи. Вони складають 

основу організації та функціонування державних органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади. Принципи державної служби є обов’язковими для 

всіх органів та службовців, які відносяться до цього інституту, поширюються 

на всі види державної служби та є загальними в її рамках, охоплюють усі 

правові, організаційні, функціональні та інші сторони, що складають зміст 

державної служби. Принципи державної служби - це основоположні ідеї, 

положення, настанови, які віддзеркалюють об’єктивні закономірності та 

обґрунтовані напрями реалізації компетенції, функцій та завдань органів 

державної влади, повноважень та обов’язків державних службовців, які 

працюють у системі державної служби. Принципи державної служби 

визначають: сутність державної служби, її найважливіші риси; загальний 

характер управлінської, законотворчої, організаційно-розпорядчої, 

консультативно-дорадчої та іншої діяльності державних службовців; 

закономірності в системі організації та функціонування державної служби; 

значущість, законність і соціальну цінність правовідносин, що виникають у 

системі державної служби; об’єктивні зв’язки, що виникають у системі 

державно-службових правовідносин. 

Принципи державної служби, будучи суб’єктивним поняттям, 

сформованим людиною (законодавцем), формуються на основі прийнятої 

моделі державної служби і основних положень правової системи держави. 

Разом з тим вони самі є впливовими чинниками, які зумовлюють модель 

державної служби, засади якої формуються законодавством. Принципи 

державної служби визначаються Конституцією України [1], Законом України 

„Про державну службу” [24], іншими законодавчими та нормативними актами. 

Так, в ст.3 Закону України „Про державну службу”, до основних принципів 

державної служби віднесено: служіння народу України; демократизму і 

законності; гуманізму і соціальної справедливості; пріоритету прав людини і 

громадянина; професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, 

відданості справі; персональної відповідальності за виконання службових 
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обов’язків і дисципліни; дотримання прав та законних інтересів органів 

місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, 

установ і організацій, об’єднань громадян [24].  

На нашу думку, подальший розвиток державної служби повинен 

здійснюватись на принципах взаємодії системи державної служби та 

громадянського суспільства, серед яких: законність і правова регламентація 

діяльності державних органів та державних службовців, запобігання проявам 

суб’єктивізму і недопущення порушень установленого порядку прийняття 

рішень і надання послуг; дотримання державними службовцями вимог 

законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства, 

етичних норм і правил поведінки, належне виконання посадових обов’язків; 

демократизація та прозорість системи державної служби; професіоналізм у 

підготовці управлінських рішень і наданні послуг; прозорість процедури 

прийняття державними органами рішень, забезпечення участі громадян у 

процесі їх підготовки; об’єктивність інформування громадян України про 

діяльність державних органів і державних службовців; захищеність державних 

службовців від втручання в їх діяльність; заміщення посад державної служби 

професійно підготовленими, висококваліфікованими фахівцями; оприлюднення 

через засоби масової інформації відомостей про доходи, отримані протягом 

року державними службовцями, які займають посади I-II категорій; створення 

умов для запобігання виникненню обставин, що сприяють проявам корупції і 

зловживанням на державній службі; забезпечення збереження конфіденційної 

інформації, отриманої під час виконання державними службовцями посадових 

обов’язків. 

Важливим питанням, яке потребує з’ясування є виділення окремих видів 

державної служби та класифікація державних службовців. Найголовнішим 

здобутком загальнотеоретичної класифікації видів державної служби є те, що 

вона дає змогу оглянути різноманітні види державно-службової діяльності в 

масштабах усього  суспільства, його цілісної державної організації. При цьому 

важливо підкреслити як ті ознаки, що підлягають загальнотеоретичному 
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осмисленню і виступають як загальні для всіх різновидів державної служби, так 

і ті, котрі становлять безпосередній інтерес для галузевих юридичних 

досліджень. 

Діяльність державних службовців щодо виконання завдань і реалізації 

функцій державно-організованого суспільства відбувається в різних за 

характером та природою державних органах. Як пише Ф.Шахмалов: 

„багатофункціональність державних органів передбачає виділення підвидів 

державної служби. Структурна диференціація та спеціалізація державної 

служби за предметом ведення визначаються багаторізністю й різнорідністю 

виконуваних нею державно-управлінських завдань і функцій. Диференціація і 

спеціалізація забезпечують основу для поділу державної служби на види [27, 

с.326-327]. З точки зору В.А. Козбаненко, державна служба поділяється на види 

і підвиди. У якості критеріїв такого поділу вчений називає: професійну 

спеціалізацію та особливості предмета ведення; функціональну роль в процесі 

державного управління; сферу діяльності і компетенцію; правовий статус в 

системі державної влади [28, с.38]. Державні службовці, крім класифікацій 

залежно від різновидів державної служби, обумовлених особливостями певних 

напрямків державно-службової діяльності, окремих гілок та видів державних 

органів, що виступають вихідним пунктом у пошуку об’єктивних параметрів 

для такого роду логічних операцій [29, с.141-152], можуть бути розділені також 

на підставі інших, так би мовити власних критеріїв, що пов’язані насамперед з 

характеристикою державного службовця як особи, що безпосередньо здійснює 

державно - службову діяльність.  

Законодавство про державну службу виходить з вузького її розуміння, 

тобто розглядає її як діяльність державних службовців в державних органах та 

її апараті. Проте навіть в державних органах (а до них належать органи 

законодавчої, виконавчої і судової гілок влади) державна служба не є 

однорідною. Державна служба як будь-який соціально-правовий інститут має 

свою структуру, що складається з певних видів і рівнів. Вид державної служби 

визначаються залежно від виконуваних нею державних функцій. У літературі 
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зустрічається поділ на службу в органах представницької, виконавчої та судової 

влади [30, с.80]. Вважаємо, що такий поділ не охоплює всієї багатоманітності 

видів державної служби. Загальноприйнятим визнається поділ державної 

служби на два види: цивільну (служба в державних органах) і мілітаризовану 

(військова служба, служба в органах внутрішніх справ) [17, с.13].Загалом із 

таким класифікаційним підходом можна було б погодитись, якби не виникало 

питання про загальну класифікацію видів служби, яка охоплює ширше від 

запропонованого коло державних служб. Мається на увазі не лише існуючий 

сьогодні в Україні перелік видів державної служби, визначений Законом „Про 

державну службу” [24], а загальноприйнята міжнародна практика віднесення до 

цього інституту й інших державних служб, які через зрозумілі обставини зараз 

не можуть бути включені до системи державної служби нашої країни (служба в 

державних установах охорони здоров’я, освіти, вищої школи тощо). 

Тому можна запропонувати таку класифікацію видів державної служби: 

а) загально-функціональна (адміністративна) - служба в органах 

представницької, виконавчої та судової влади; б) спеціалізована - служба в 

органах внутрішніх справ, державної безпеки, прокуратури, збройних силах, 

митниці, податкових органах тощо; в) цивільна - в державних закладах освіти, 

науки, вищої школи, культури, охорони здоров’я, промисловості тощо. 

 Передусім, державна служба має бути поділена на два найбільших за 

обсягом різновиди, що мають найхарактерніші відмінності: цивільну і 

мілітаризовану державну службу. Так, до мілітаризованої державної служби 

належать у першу чергу власне військова служба в збройних силах, а також 

служба в інших військових формуваннях, якими на прикладі України є 

Прикордонні війська, внутрішні війська, органи внутрішніх справ, Служба 

безпеки та деякі інші воєнізовані підрозділи. Мілітаризована державна служба 

поза всяким сумнівом підпадає під усі загальні ознаки державної служби і тому 

необґрунтованими та й абсурдними видаються деякі спроби в юридичній і 

особливо публіцистичній літературі вивести службу в збройних силах та інших 

військових формуваннях за межі поняття  державної служби [31, с.5]. Водночас 
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мілітаризована державна служба є специфічним різновидом державної служби і 

дозволяє виділити і проаналізувати ті певні особливі ознаки, виділити 

мілітаризованих державних службовців в окрему категорію 

військовослужбовців, показати відмінності мілітаризованої служби від інших 

видів державної служби, головним чином від цивільної державної служби. По-

перше, створення мілітаризованої державної служби обумовлено необхідністю 

виконання державою особливих охоронних завдань. Наприклад, призначенням 

Збройних сил України є збройний захист незалежності, територіальної 

цілісності і недоторканності України [32]. Як основні завдання органів 

внутрішніх справ розглядаються забезпечення особистої безпеки громадян, 

захист їх прав, свобод і законних інтересів, охорона і забезпечення суспільного 

порядку [33].  

По-друге, змістовним елементом мілітаризованої державної служби є як 

можливість, так і реальне застосування примусу. Так, для виконання 

покладених на міліцію завдань, відповідно до Закону України „Про міліцію” 

[34], працівникам міліції надається право у деяких випадках застосовувати 

заходи фізичного  впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю. Монополія на 

легальне застосування насильства вважається однією з найбільш істотних 

особливостей держави, і тому мілітаризована державна служба, і щонайперше 

військова служба, є виразником державницьких засад у найбільш повному їх 

значенні, забезпечує застосування власне примусових аргументів державної 

влади [35, с.605]. Так, Конституція України забороняє іншим інститутам, крім 

Держави, політичним партіям і громадським організаціям утворювати 

воєнізовані формування.  

По-третє, мілітаризована державна служба здійснюється зі зброєю в 

руках, озброєними групами людей”. На цю обставину є пряме посилання в 

чинному законодавстві. Так, стаття 1 Закону України „Про міліцію” кваліфікує 

міліцію як державний озброєний орган виконавчої влади, призначення 

Збройних сил України вбачається у збройному захисті країни тощо. У цьому 

плані мілітаризовані державні інститути виступають як „матеріальні чи речові 
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придатки влади”, покликані реально забезпечити у необхідних випадках 

виконання її рішень. За таким критерієм можливе об’єднання службовців 

військових і воєнізованих формувань в одну загальну категорію, що передбачає 

врахування особливостей їх статусу, прав, обов’язків, відповідальності, 

соціального захисту.  

По-четверте, вступ на мілітаризовану державну службу обумовлюється 

спеціальними вимогами до віку, стану здоров’я, фізичної підготовки, 

моральних якостей людей. Зокрема, особи, що вступають на  службу до органів 

внутрішніх справ та службу в інші військові формування, повинні бути 

повнолітніми, пройти спеціальні медичні комісії, успішно скласти психологічні 

тести та ін.  

По-п’яте, мілітаризована державна служба будується на найбільш 

авторитарному різновиді відносин влади і підпорядкування, суворій ієрархії 

начальницького і підлеглого особового складу, обов’язковості наказів вищих 

для нижчих, що забезпечується чітко визначеною системою посад і військових 

звань, введенням форменого одягу і зовнішніх відзнак, функціонуванням 

спеціальних статутів про службу, в тому числі статутів і положень про 

дисципліну. 

По-шосте, службовці мілітаризованої державної служби наділяються 

специфічним правовим статусом, мають низку визначених особливими 

умовами проходження служби спеціальних пільг, залучаються до 

відповідальності в особливому порядку, зокрема до адміністративної і 

матеріальної юридичної відповідальності.  

Тепер звернемося до власне цивільної державної служби, головною 

відмінністю якої від мілітаризованої служби є використання цивільних 

(невійськових) методів управління. Головною відмінністю цивільних 

державних службовців від мілітаризованих службовців є те, що перші є не 

військовими, а цивільними особами, не перебувають на військовій чи 

воєнізованій службі з усіма її вищезгаданими атрибутами. Але і цивільна 

державна служба є досить складним утворенням, об’єднує різноманітні з точки 
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зору більш предметної характеристики види службової діяльності щодо певних 

сфер функціонування держави та деяких інших важливих критеріїв. 

Насамперед слід розглянути класифікацію цивільної державної служби залежно 

від особливостей конкретної державної організації, коли вона поділяється на 

службу в державних органах і службу в інших державних організаціях - 

установах та адміністрації підприємств. 

Власне служба в державних органах та їх апараті може бути розділена 

відповідно до конституційного принципу поділу державної влади на службу в: 

1) органах законодавчої влади; 2) органах виконавчої влади; 3) органах судової 

влади. Що ж до служби в органах державної виконавчої влади, то з питанням 

про віднесення цих осіб до категорії державних службовців немає ніяких 

сумнівів. Це і є державна служба в найбільш вузькому, або юридичному, сенсі в 

тому розумінні, що саме на цю категорію осіб поширюється окремий закон про 

державну службу (в Україні — Закон „Про державну службу”) [24]. Проте і 

щодо цих органів можна говорити про різні види службової діяльності: 1) про 

службу в органах державної виконавчої влади загальної компетенції - Кабінеті 

Міністрів, міністерствах, місцевих органах державної виконавчої влади - 

місцевих державних адміністраціях і 2) про спеціалізовану службу - в органах 

державної виконавчої влади, що мають спеціальну компетенцію (митних 

органах, податковій адміністрації, державних інспекціях, дипломатичних 

установах тощо).  

Власне чинний Закон „Про державну службу” [24] встановлює категорії 

посад саме стосовно першого різновиду служби в органах державної 

виконавчої влади, тобто служби в таких органах, як Кабінет Міністрів, 

міністерства та місцеві державні адміністрації. Разом з тим Законом 

передбачається, що регулювання проходження служби в митних органах, 

податковій адміністрації, державних інспекціях повинно здійснюватися 

окремими законами, присвяченими організації і діяльності відповідних органів. 

Службу в органах судової влади може бути кваліфіковано як самостійний 

вид державної служби в широкому загальнотеоретичному аспекті. Суди, маючи 
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певну специфіку своєї соціальної природи, яка дозволяє їм виступати арбітром 

з питань права, за іншими своїми істотними ознаками є складовою частиною 

державного апарату, і тому розгляд системи державного управління 

суспільством без діяльності судових органів, що здійснюють правосуддя, буде 

незавершеним. Розгляд і розв’язання правових конфліктів здійснюються від 

імені держави, за посередництвом відповідних державних інститутів - судових 

органів, оплачуються з коштів Державного бюджету. Правосуддя 

відправляється на професійних засадах, підготовка працівників судових органів 

проводиться за кадровим принципом - через систему навчальних закладів з 

підготовки та підвищення кваліфікації. Діють спеціальні кваліфікаційні та 

дисциплінарні комісії суддів, на суддів поширюється спеціальний правовий 

режим відповідальності, соціального і юридичного захисту. Отже, судді 

підпадають під усі істотні загальні ознаки державних службовців і, якщо 

говорити точніше, посадових осіб державного апарату, як власне вони й 

іменуються в Конституції України і статутному законодавстві. Так, Закон 

України „Про статус суддів” визначає статус судді як посадової особи 

державної влади [36]. 

В цьому сенсі правосуддя може бути кваліфіковано як особливий, 

спеціалізований за змістом і характером вид державної служби. Здійснення 

правосуддя є найбільш правовим як у плані ставлення до самої природи і змісту 

права, так і в аспекті детальної юридичної регламентації, різновидом державної 

служби, який має особливе значення для злагодженого функціонування 

правової державності. Тому правосуддя як різновид державно-службової 

діяльності може бути охарактеризоване не тільки як служба державі, а й 

передусім як служіння закону і праву. 

На наш погляд, є підстави розглядати діяльність органів законодавчої 

влади як окремий різновид державної служби в її загальнотеоретичному 

розумінні. Наведемо тут тільки деякі найбільш вагомі аргументи. Депутати 

вирішують найважливіші питання державного життя шляхом прийняття 

законів, і тому функціонування парламенту не може бути виключеним із 
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загального механізму державного управління суспільством, а діяльність 

депутатів - із цілісного уявлення про систему державно-службової діяльності. З 

позицій сучасних підходів до розуміння парламентаризму не викликає ніяких 

сумнівів те, що формування дієздатного і відповідального законодавчого 

органу в Україні неможливе без переходу депутатів на професійні засади 

роботи. Тому Конституція України містить пряме положення про те, що 

народні депутати повинні здійснювати свої повноваження на постійній основі, а 

новітні зміни до Закону „Про статус народного депутата” виходять з нагальної 

потреби професіоналізації депутатської діяльності. Ці особливості 

відображають специфічні ознаки професійної політичної діяльності і статусу 

професійних політиків, на яких акцентує сучасна теорія демократії, на відміну 

від безпосередніх форм здійснення народовладдя, прямої демократії. 

Отже, депутатів з погляду загальнотеоретичної постановки проблеми 

державної служби можна кваліфікувати як політичних державних службовців. 

На підставі таких критеріїв до політичних державних службовців доцільно 

віднести президента, що обирається безпосередньо народом, і прем’єр-міністра, 

оскільки призначення і дача згоди на призначення на посаду останнього 

відповідно до конституційних засад демократичного правління проводиться 

головним чином за політичними мотивами. Ці особи приймають  політично 

значущі для держави рішення, займають особливі політичні державні посади, 

несуть не тільки юридичну, а й політичну, конституційну відповідальність за 

результати своєї діяльності. Наприклад, Конституція України використовує для 

характеристики статусу Президента не тільки термін „посада”, а й термін, 

покликаний підкреслити його особливу важливість - „пост” Президента. 

Про важливість класифікації державних службовців для вирішення 

теоретично-практичних питань функціонування державної служби 

неодноразово зазначалось у літературі. Як відзначає В.О.Козбаненко 

„численність корпусу державних службовців, відмінності в обсязі їх 

повноважень залежно від займаної посади, а також потреба у встановленні 

порядку в службових відносинах, забезпечення зацікавленості службовців у 
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своїй роботі, викликають необхідність в обґрунтованій класифікації державних 

службовців” [37, c.643]. Класифікація державних службовців, відмічає Г.Райт, 

допомагає правильній “організації робочих місць на підприємстві в групи чи 

класи на основі посадових обов’язків чи відповідальності” [38, c.80].  

Відтак, класифікацію державних службовців слід проводити насамперед 

та відповідно до рангу посад, яку займає особа: спочатку працівник 

приймається на конкретну посаду, а вже потім йому присвоюється відповідний 

ранг. Такий порядок є більш доцільним, оскільки правовий статус службовця, 

як учасника службово-трудових відносин об’єктивно визначаються посадою, 

що існує незалежно від конкретної особи, яка займає її певний проміжок часу. 

Посада за своїми правовими та функціональними, характеристиками здатна 

виступати сталою категорією відповідно якої є розмежування ознак службовців 

та групування останніх у певні категорії, визначення порядку й засобів 

регулювання їх діяльності, встановлення правового статусу працівника. 

„Класифікація посад відбувається на підставі аналізу тих вимог, які висуває до 

них сама праця” [39 c.115]. Вимоги ж за посадою обумовлюються змістом 

роботи.    

Поняття „посада” є однією з ключових у понятійно-категоріальному 

апараті державної служби. Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України „Про 

державну службу” [24], посада – це визначена структурою та штатним 

розкладом, первинна структурна одиниця органу державної влади (організації) 

та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами 

(посадовими інструкціями) коло службових функції та повноважень. Можна 

виділити декілька складових цього поняття, а саме:  1) це первинна одиниця 

державного органу та його апарату; 2) повноваження, закріплені за посадою, 

визначені структурою і штатним розкладом державного органу; 3) коло 

службових повноважень, закріплених за посадою встановлюється 

нормативними актами [17, с.28]. Іншими словами, посада - це юридичний опис, 

який визначає соціальний статус (відносини з вищими, нижчими і рівними 

посадами) організаційний статус (місце посади в структурі органу) та правовий 
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статус державного службовця (коло повноважень, функції, права, обов’язки). 

Законодавство у правових актах визначає соціальну роль особи, яка вступила на 

посаду. Кожна посада створюється у розпорядчому порядку, тобто 

відповідними органами визначається її назва, місце в службовій ієрархії, 

порядок заміщення. Вона включається в штатний розклад, в єдину 

номенклатуру посад державних службовців. Штат об’єднує службовців, які 

підпорядковуються єдиному статуту і мають право на однакові ранги. Отже, 

штат - це структурний елемент державної служби, який передбачає включення 

державних службовців, які наділені певними рангами та отримали право 

обіймати відповідні посади.  

Прикро, що чинний Закон України “Про державну службу” [24] чітко не 

визначає систему посад державних службовців, що має певні труднощі у 

визначенні їх кваліфікаційних видів. На нашу думку, в основі розробки системи 

державної служби лежить саме метод класифікації посад. Система класифікації 

посад є важливим інструментом функціонування інституту державної служби. 

На підставі класифікації посад здійснюється: визначення професійних вимог, 

обов’язків обсягу повноважень та відповідальності службовців; встановлення 

критеріїв для рівнів оплати праці; встановлення ієрархічних рівнів між різними 

категоріями службовців; стимулювання ефективної діяльності службовців через 

можливість службового просування та матеріального забезпечення; 

упорядкування структури державної служби; створення стандартної 

термінології для функцій управління персоналом; захист службовців від 

політичних і персональних впливів при вступі на роботу, зміні політичної чи 

персональної кон’юнктури та визначення рівня їх матеріального забезпечення. 

Отже усі державні службовці займають посади. Як відзначає 

В.Б.Авер‘янов, „Посада розглядається у нерозривному зв’язку з інститутом 

служби у державних чи громадських організаціях. Відповідно – ця категорія із 

усіх осіб, зайнятих суспільно-корисною працею, притаманна тільки 

службовцям. Їх необхідність обумовлена тим, що в процесі своєї праці 

службовець має справу з людьми, впливає на них. Посада має визначити 
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необхідну поведінку службовця у відношенні до інших осіб – обсяг та межі 

його впливу, прийому, способи, засоби, спілкування з людьми по службі” [40, 

c.189-190]. Звідси, посада – організаційно-правова форма службово-трудової 

діяльності державних службовців. Двоєдина природа цього поняття 

розкривається у наступних аспектах: а) посада – частина органу, підприємства, 

установи, організації; б) посада – це правовий стан, тобто створюється та 

ліквідовується у розпорядчому порядку правовими актами компетентних 

органів, визначається її назва, місце в службовій ієрархії, організаційно-правові 

способи заміщення; включається у штатний розклад, у єдину номенклатуру 

посад службовців; заключає в собі певну частину компетенції відповідного 

органу, посадових повноважень (прав та обов’язків). Цей висновок 

обґрунтований багатьма авторами [41, c.78-80; 42, c.436; 43, c.64; 44, c.24]. 

Ст. 25 Закон України „Про державну службу” [24] встановлюються такі 

категорії посад службовців: 1) перша категорія - посади голів державних 

комітетів, що не є членами Уряду України, голів інших центральних органів 

державної виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України, Постійного 

Представника Президента України в Республіці Крим, представників 

Президента України в областях, містах Києві та Севастополі, перших 

заступників міністрів, перших заступників голів державних комітетів, що 

входять до складу Уряду, керівників Адміністрації Президента України, 

Секретаріату Верховної Ради України та інші прирівняні до них посади; 2) 

друга категорія - посади заступників керівника Адміністрації Президента 

України, заступників керівника Секретаріату Верховної Ради України, 

заступників керівника апарату Кабінету Міністрів України, керівників 

структурних підрозділів Секретаріату Верховної Ради України, секретаріатів 

постійних комісій Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, 

апарату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, 

заступників міністрів, заступників голів державних комітетів, які входять до 

складу Уряду, перших заступників, заступників голів комітетів та інших 
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центральних органів державної виконавчої влади при Кабінеті Міністрів 

України, першого заступника Постійного Представника Президента України в 

Республіці Крим, перших заступників глав обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них 

посади; 3) третя категорія - посади заступників керівників структурних 

підрозділів, завідуючих секторами, головних спеціалістів, експертів, 

консультантів Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради 

України і апарату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного 

Представника Президента України в Республіці Крим, заступників глав 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

представників Президента України в районах, районах міст Києва та 

Севастополя, начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств 

та інших центральних органів державної виконавчої влади та інші прирівняні 

до них посади; 4) четверта категорія - посади спеціалістів Адміністрації 

Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету 

Міністрів України, заступників начальників управлінь, самостійних відділів 

(підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої 

влади, керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них 

посади; 5) п’ята категорія - посади спеціалістів міністерств, інших центральних 

органів державної виконавчої влади, заступників представників Президента 

України в районах, районах міст Києва та Севастополя, заступників керівників 

управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, спеціалістів апарату цих адміністрацій та інші 

прирівняні до них посади; 6) шоста категорія - посади керівників управлінь, 

відділів, служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них 

посади; 7) сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у містах 
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Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів та інші 

прирівняні до них посади. 

Стаття 26 Закону України „Про державну службу” встановлюються такі 

ранги державних службовців: службовцям, які займають посади, віднесені до 

першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг; службовцям, які займають 

посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг; 

службовцям, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути 

присвоєно 7, 6 і 5 ранг; службовцям, які займають посади, віднесені до 

четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг; службовцям, які 

займають посади, віднесені до п’ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 

ранг; службовцям, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може 

бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг; службовцям, які займають посади, віднесені до 

сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 [45] 

було затверджено Положення про ранги державних службовців відповідно до 

якого встановлено такий порядок (процедуру) їх присвоєння: 1) вони 

присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно 

до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи; 2) 

особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, 

найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад; 3) ранги, які 

відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України, 

другої категорії - Кабінетом Міністрів України, крім рангів, що присвоюються 

державним службовцям - працівникам Апарату Верховної Ради України; 4) 

пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають посадам першої та другої 

категорій, вносить Головне управління державної служби (далі – 

Головдержслужба) за поданням відповідних державних органів; 5) ранги, що 

відповідають посадам другої категорії, державним службовцям - працівникам 

Апарату Верховної Ради України присвоюються Головою Верховної Ради 

України; 6) ранги керівникам місцевих органів державної виконавчої влади, 

головам місцевих Рад, що відповідають посадам третьої - п’ятої категорій, 
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присвоюються відповідно керівником органу державної виконавчої влади чи 

головою Ради вищого рівня; 7) ранги іншим керівникам і спеціалістам органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, що відповідають 

посадам третьої - сьомої категорій, присвоюються за місцем роботи 

керівниками цих органів; 8) ранги присвоюються державним службовцям 

одночасно з прийняттям їх на державну службу або призначенням на вищу 

посаду. Особам, призначеним на посади державних службовців з 

установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його 

результатів; 9) через два роки після присвоєння державному службовцю 

відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього 

керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового 

рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного 

службовця; 10) черговий ранг не може бути присвоєний державному 

службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні 

стягнення, а також у період проведення службового розслідування або 

перебування під слідством. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного 

року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного 

впливу; 11) за виконання особливо відповідальних завдань державному 

службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах 

відповідної категорії посад; 12) у разі призначення державних службовців на 

посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, 

які вони зайняли; 13) якщо державні службовці зайняли більш високі посади в 

межах категорії посад, на яких вони перебували, їм може бути залишений 

попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії. У разі 

залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю 

присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу; 14) за 

сумлінну працю державному службовцю при звільненні з державної служби у 

зв’язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами 

відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у цій категорії посад; 

15) якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або 
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залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається 

присвоєний ранг; 16) державний службовець може бути позбавлений рангу 

лише за вироком суду. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду 

оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про 

що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця; 17) 

надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння. Державному службовцю, 

який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється 

пропорційно відпрацьованому часу. Особам, які призначені на посади 

державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за 

попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування 

провадиться відповідно до цього рангу. Розміри надбавок за ранги державних 

службовців установлені постановами Кабінету Міністрів України. 

На основі класифікації посад в органах державної влади за змістом і 

характером діяльності, способами призначення та надання повноважень 

доцільно законодавчо визначити такі типи посад: 1) політичні; 2) 

адміністративні; 3) патронатні. Так, до політичних посад мають бути віднесені 

посади Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України та 

деякі інші посади, статус яких як політичних буде визначено законами України. 

Особи, які займатимуть політичні посади, повинні зосередитися на визначенні 

урядової політики, розв’язанні стратегічних проблем економічного і 

соціального розвитку суспільства та відповідної сфери управління і з цією 

метою мають бути звільненими від щоденних адміністративних справ та 

управління персоналом. Ці посади не повинні відноситися до категорій посад 

державних службовців, передбачених Законом України “Про державну 

службу”, дія якого має поширюватися на них у частині, що не суперечитиме 

відповідним законам України. 

Виконання функцій з організації та впровадження рішень міністра, 

прийнятих у межах законодавства, прийняття управлінських рішень щодо 

завдань, покладених на апарат міністерства, а також управління персоналом 

повинен здійснювати державний секретар міністерства. Ця посада має 
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відноситися до адміністративних посад і бути вищою серед посад державних 

службовців міністерства. 

До адміністративних посад мають належати також інші посади 

керівників, заступників керівників та спеціалістів, крім політичних і 

патронатних посад. Вони в установленому порядку віднесені до відповідних 

категорій посад державних службовців. Особи, які займатимуть ці посади, 

мають зберігати інституційну пам’ять, організаційний досвід, забезпечувати 

стабільну роботу органів державної влади відповідно до законодавства. Зміна 

керівників, структури та підпорядкування органів державної влади не може 

бути підставою для звільнення з посад державних службовців, які займають 

адміністративні посади в органах державної влади. 

До патронатних посад відносяться посади радників, консультантів, 

помічників, прес-секретарів та інші посади, передбачені штатним розписом для 

організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності членів 

Кабінету Міністрів України, керівників органів державної влади. На посади 

патронатної служби відповідні керівники мають право самостійно добирати та 

приймати осіб поза конкурсом. Разом з тим посади патронатної служби в 

установленому порядку мають відноситися до відповідних категорій посад 

державних службовців. У разі необхідності на посади патронатної служби 

керівник може призначати на умовах контракту осіб, які не набувають статусу 

державних службовців. 

Встановлення категорій і рангів державних службовців дає змогу зробити 

два методологічно важливі висновки. По-перше, змістом праці державних 

службовців є їх діяльність з виконання державних функцій відповідно до яких 

сформовані державні структури установ (підприємств, організацій). Загальна 

функція, предмет певної сфери державної діяльності визначає напрямок 

діяльності відповідної структури та утворює окремий вид цієї діяльності. 

Логічно, що посади передбачені в державних установах окремого виду 

діяльності, будуть включати притаманні цьому виду діяльності ознаки, відмінні 

від ознак інших видів службово-трудової діяльності. По-друге в межах окремих 
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видів діяльності, характер обов’язків і повноважень службовців який 

зумовлений розподілом праці в державних структурах, визначає подальшу 

класифікацію посад за категоріями. Закон України „Про державну службу” [24] 

визначив такі критерії класифікації як: 1) організаційно-правовий рівень 

органу, який приймає державних службовців на роботу; 2) обсяг та характер 

компетенції на конкретній посаді; 3) роль і місце посади в структурі 

державного органу (ст. 25), Перший і третій пункти, як бачимо, визначають 

посаду в ієрархічній системі одного із напрямків державної діяльності - в межах 

одного із органів та структури в цілому. Зазначимо, що у визначенні виду 

діяльності конкретної структури органів, можна було б ґрунтовніше окреслити 

певні ознаки посад, встановити найоптимальнішу їх побудову і в межах 

установи і в межах галузі в цілому. Крім того, саме вид діяльності, її зміст, 

надав би змогу визначити конкретні вимоги до державних службовців певної 

категорії. Відповідно до напрямків державної діяльності, з урахуванням їх 

особливостей ефективніше б здійснювалось нормативне регулювання окремих 

видів відносин. Спираючись на розмежування посад за видами державної 

діяльності, доцільно було б проводити узгодження ознак конкретної посади за 

такими критеріями як організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх 

на роботу, роль та місце посади в структурі державного органу (ст. 25 Закону 

України „Про державну службу”), здійснити подальше аранжування 

службовців за обсягом і характером їх компетенції на, підставі класифікації 

функцій певного органу чи установи. Таким чином було б поглиблено 

класифікацію посад на відповідні типи.       

Персональна класифікація державних службовців за рангами, згідно яким 

вони здійснюють службову кар’єру, слугує, об’єктивною гарантією визначення 

належного правового положення працівника. Однак, якщо норми діючого 

законодавства регулюють питання встановлення відповідних рангів державних 

службовців при проходженні служби в межах однієї структури державних 

органів та установ, то проблеми збереження правової позиції державного 

службовця при зміні ним виду державної діяльності на сучасний момент 
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залишаються не вирішеними. В юридичній літературі зазначалась необхідність 

розв’язання проблеми рангового співвідношення посад державних службовців 

державних органів з посадами військовослужбовців, судців, працівників 

митних та податкових органів, права та обов’язки яких визначаються окремими 

спеціальними законами і відомчими нормативними актами, які здебільшого 

суперечать положеннями Закону України “Про державну службу” [46, с.14]. На 

нашу думку, встановлення співвідношення між посадами державних 

службовців різних функціональних напрямків та видів діяльності має 

забезпечити рангова класифікація державних службовців. Якщо при прийнятті 

на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної 

категорії посад - за наявності належних якостей, то при зміні сфери (виду) 

службово-службової діяльності державний службовець повинен мати право 

зайняти посаду, яка за категорією відповідала би вже присвоєному йому рангу, 

з урахуванням нормативно встановлених вимог, що регулюють певний вид 

державної служби, на яку поступає або переходить державний службовець. 

Нормативне запровадження співвідношення кваліфікаційних розрядів могло б 

стати об’єктивною підставою для централізованого встановлення державою 

соціальних засобів забезпечення державних службовців різних видів діяльності 

залежно від їх заслуг та класифікації. Врахування при розробці нормативних 

положень та реалізації зазначених вище чинників класифікації державних 

службовців як за посадами, так і за особистими кваліфікаційними розрядами 

(рангами) забезпечило б належний рівень гарантій встановлення та збереження 

відповідного правового статусу цієї категорії працівників.   

Аналізуючи проблему класифікації державних посад, слід акцентувати 

увагу на різних точках зору, що існують як у науці, так і в нормативних 

джерелах відносно цього напрямку. Так, відповідно до Єдиної номенклатури 

посад службовців (ЄНПС) управлінських працівників відносять до категорії 

державних службовців. Серед них виділяються: за адміністративно-правовою 

класифікацією – представники влади, посадові особи, технічні виконавці; за 

функціональною – керівники, спеціалісти, технічні виконавці. Іншої думки з 
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приводу класифікації управлінських працівників дотримуються М.Н. Перфільєв 

та Б.Д. Лебін, які розподіляють кадри управління залежно від рівня їх участі у 

виконанні функції соціальної організації суспільства і залежно від ступеня їх 

включення до циклу управлінської діяльності, виділяючи при цьому три групи: 

1. Керівники – працівники, що виконують організаційно-управлінські та 

виробничі функції. 2. Спеціалісти, що виконують переважно виробничі функції. 

3. Персонал з діловодства. Частково виконує організаційно-управлінські та 

виробничі функції [47, с.63-64]. В.Г. Афанасьєв висловлює думку, що секретарі, 

діловоди, друкарки, зайняті допоміжними роботами, пов’язаними зі 

здійсненням управлінських функцій, безпосередньої участі в управлінні не 

беруть [48, с.182]. Проте цих службовців можна і доцільно об’єднати в одну 

групу та наблизити до поняття службових осіб, що буде розглядатися нами 

нижче. Г.І. Петров запропонував класифікацію, що ґрунтується на Єдиній 

номенклатурі посад службовців: 1. Керівники. До цієї групи належать 

керівники та заступники керівників державних органів і їх структурних 

підрозділів. Вони організовують, спрямовують і координують роботу 

підлеглого їм апарату; контролюють виконання управлінських рішень, 

інспектують, здійснюють підбір і розстановку кадрів. 2. Оперативні працівники 

– це працівники найрізноманітніших професій, діяльність яких полягає у 

кваліфікованій розробці питань, підготовці проектів рішень, що приймаються 

та затверджуються єдиноначальними та колегіальними керівниками органу або 

його структурного підрозділу (юристи, інженери, економісти.). 3. Технічні 

виконавці безпосередньої участі у здійсненні управлінських функцій не беруть, 

вони виконують допоміжну роботу, пов’язану зі здійсненням управлінських 

функцій [49, с.163-164].  

Розглянувши різні точки зору відносно класифікації державних 

службовців, найбільш доцільним є виділення двох груп державних службовців: 

посадових осіб та обслуговуючого персоналу, так званих технічних виконавців. 

Перші займають визначену та встановлену посаду в апараті, яка пов’язана з 

прийняттям та виконанням управлінських рішень у такому обсязі, який 
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дозволяє реалізувати компетенцію державного органу. Змістом цієї компетенції 

є відповідний комплекс прав та обов’язків, а саме: підготовка, прийняття та 

організація виконання управлінських рішень, спрямування та контроль за 

діяльністю підлеглих робітників ввірених підприємств, установ і організацій. 

На думку Г.В. Атаманчука, посадових осіб можна поділити на: керівників 

державних органів; оперативно-виконавчих або функціональних працівників; 

спеціально уповноважених представників влади [50, с.215-216]. Дещо іншої 

думки дотримується Є.А.Агєєва, яка до низки основних характеристик 

посадової особи відносить: обіймання посади, як правило, пов’язане з 

виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських 

обов’язків; наявність державно-владних повноважень у різному обсязі: від 

права приймати управлінські рішення, що мають юридичне значення, до 

контролю за їх виконанням  [51, с.112-113]. І.І.Євтихієв вперше серед 

адміністративістів запропонував поділити всіх посадових осіб на: такі категорії 

працівників, які виконують виключно господарсько-технічну роботу чи функції 

підсобного господарського обслуговування; керівних та оперативних 

працівників, що виконують функції адміністративно-управлінського характеру, 

здійснення яких пов’язано з прийняттям актів управління, що спричиняють 

юридичні наслідки [52, с.49-50]. Таким чином, І.І. Євтихієв сформулював таке 

поняття посадової особи: це будь-який службовець, що займає посаду в 

державній установі чи на підприємстві [52, с.50]. Пізніше це положення дало 

напрямок для розвитку правової думки, яка полягає у відмежуванні посадових 

осіб від інших категорій службовців (наприклад, службових осіб). Так, Ц.А. 

Ямпольська, С.С. Студенікін та Г.І. Петров розмежовують ці категорії за 

принципом утворення правових наслідків. Тобто, на їх думку, посадова особа 

не тільки може, а й зобов’язана виконувати юридично значущі дії, що 

спричиняють правові наслідки.  Саме цим зазначена категорія відрізняється від 

інших категорій державних службовців, уповноважених здійснювати 

матеріально-технічні операції, які не можуть породжувати таких наслідків [53, 

с.40-89]. І.М. Пахомов зазначає, що поняття “службовець” слід відрізняти від 
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поняття “службова особа” як рід від виду; службова особа – це державний 

службовець, який є носієм державно-владних повноважень [54, с.65]. На думку 

В.М. Манохіна, в основу відмежування посадових осіб від інших державних 

службовців слід покласти наявність повноважень розпорядчого характеру [55, 

с.122-124]. З цим також згоден М.Д. Лисов, який бачить суть проблеми 

неоднозначного тлумачення поняття посадової особи в розрізненні кола осіб, 

яких відносять до категорії посадових осіб за спеціальним становищем 

працівника, в неоднаковому співвідношенні понять “посадова особа” і 

“представник влади”, в неоднаковому визначенні функцій, притаманних 

посадовій особі, а також у неоднаковому підході до класифікації службовців на 

так званих “функціональних працівників” або “спеціалістів” [56, с.25].  

У законодавстві про державну службу розвинутих зарубіжних країн, що 

мають розгалужену систему державної служби (Франція, Німеччина) остання 

категорія державних службовців іменується чиновниками, що має підкреслити 

ту обставину, що йдеться саме про тих службовців, які мають відповідний чин 

або інше спеціальне звання і зараховані на посаду постійно. Всередині категорії 

державних службовців виділяють ще одну групу державних службовців, на 

яких поширюється спеціальне законодавство щодо особливостей їх правового 

статусу, котрі, наприклад, за термінологією Основного Закону Німеччини, 

перебувають у “особливих службових відносинах вірності” з державою. 

Чисельність таких державних службовців складає до 40% від загальної 

кількості німецьких службовців [54, с.226]. Державні службовці що мають 

публічно-правовий статус [25, с.346], традиційно у вітчизняній юридичній 

науці називалися посадовими особами, що слід вважати виправданим, оскільки 

це орієнтувало дослідника і правозастосовувача безпосередньо на особливості 

статусу цих службовців як таких, що обіймають посаду, діють та виступають як 

посадові особи, так би мовити, не від себе, а від імені посади, державного 

органу, в кінцевому рахунку - від держави. Разом з тим при вживанні цієї 

термінології завжди мала місце плутанина, оскільки не тільки посадова особа в 

зазначеному розумінні, а й будь-який інший державний службовець обіймає 
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посаду в державному органі або організації і може бути охарактеризований як 

особа, що обіймає посаду, і тому в деякому сенсі - як посадова особа [58, с.226]. 

Водночас вітчизняна, юридична наука, насамперед кримінально-правова теорія, 

давно включила у свій понятійний арсенал поняття представника влади, 

вбачаючи особливості його правового статусу в тому, що такі службовці 

наділені правом у межах своєї компетенції давати як для громадян, так і для 

установ вказівки правового характеру, що підлягають виконанню. 

Застосовувати примусові заходи щодо громадян, які безпосередньо не 

підпорядковані їм по службі.        

Отже пошук критеріїв класифікації державних службовців триває в науці 

і практиці функціонування державної служби. Правильне вирішення цього 

питання має суттєве значення для науково обґрунтованого визначення 

правового статусу різних видів держаних службовців. Логічно виважена і повна 

класифікація державних службовців надасть можливість ще точніше окреслити 

обсяг посадових вимог до державного службовця, встановити організаційно-

правовий порядок виконання службово-трудових обов’язків, визначити перелік 

необхідних для ефективного проходження служби прав, обов’язків та 

обмежень, зокрема перелік виникнення, розвитку й припинення службово-

трудових відносин, між державними службовцями та державними органами.  

Наприкінці зазначимо, державна служба є сьогодні одним із важливих 

чинників проведення політичних і економічних реформ, для ефективного 

функціонування якої необхідні такі передумови: загальний консенсус у 

суспільстві щодо загальнолюдських  цінностей та пріоритетів державної 

політики, яка має спрямовуватися і, передусім на досягнення добробуту 

населення, забезпечення прав людини; здійснення принципу розподілу влади, 

створення системи противаг, які спонукають політиків до пошуку компромісів; 

визначення статусу політичних діячів та державних службовців; побудова 

органів управління відповідно до функцій держави; ефективне здійснення 

контрольної функції держави; конкурсний відбір державних службовців, який 

будується лише на професійних засадах; дотримання основних обов’язків 
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державних службовців та обмежень, пов’язаних із проходженням державної 

служби; належне технічне оснащення державної служби та стимулювання праці 

державних службовців.  

 

1.2. Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні 

 

Становлення державної служби та її кадрового потенціалу визначено 

Законом України „Про державну службу”. З часу його прийняття створено 

нормативно-правову базу у сфері державної служби, яка включає понад 600 

нормативно-правових актів, серед яких 37 законів, понад 200 указів і 

розпоряджень Президента України, 400 актів Кабінету Міністрів України та 

Головдержслужби. Цими документами визначені основи функціонування 

інституту державної служби, порядок прийняття на державну службу, її 

проходження, формування кадрового резерву, підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, а також матеріального забезпечення і соціального 

захисту державних службовців. 

Розбудова інституту державної служби набула системного характеру 

після затвердження Указом Президента України від 10 листопада 1995 р. № 

1035 (1035/95) Програми кадрового забезпечення державної служби та 

Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій 

[59]. Цим документом разом з Указами Президента України від 19 травня 1995 

р. № 381 „Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах 

виконавчої влади, з керівниками державних підприємств, установ і організацій” 

[60], від 30 травня 1995 р. № 398 „Про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців” [61] започатковано 

розроблення і прийняття нормативно-правових актів з удосконалення роботи з 

кадрами в органах виконавчої влади, конкурсного відбору, стажування, 

формування кадрового резерву, організації та проведення атестації, 

декларування доходів, навчання державних службовців. 
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Відповідно до актів Кабінету Міністрів України створюється Єдина 

державна комп’ютерна система „Кадри” та Генеральний реєстр контрактів з 

керівниками державних підприємств і головами правлінь акціонерних 

товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі. 

Кабінетом Міністрів України затверджено умови та порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців; стажування у 

державних органах; формування кадрового резерву для державної служби та 

керівників державних підприємств, установ і організацій; перебування на 

державній службі працівників патронажної служби; роботи з кадрами в 

центральних і місцевих органах виконавчої влади; ведення особових справ 

державних службовців; розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади 

та звільненням з посад керівників та заступників керівників центральних 

органів виконавчої влади, голів, заступників голів та керівників апарату 

місцевих державних адміністрацій. 

Діє система професійного навчання державних службовців та керівників 

державних підприємств, установ і організацій, до складу якої входять 

Українська Академія державного управління при Президентові України з 

філіалами у містах Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, а також більше 

десяти вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, які готують магістрів 

державного управління. У кожному регіоні працюють центри підвищення 

кваліфікації; до цієї роботи залучені галузеві заклади післядипломної освіти. 

Запроваджено нову освітню галузь „державне управління” і, зокрема, освітньо-

професійну програму підготовки магістрів за спеціальністю „державна 

служба”, різні види підвищення кваліфікації державних службовців від 

короткотермінових тематичних семінарів до навчання за професійними 

програмами. 

Утворено Головне управління державної служби (Головдержслужба), яке 

відповідає за проведення єдиної державної політики у сфері державної служби 

та функціональне управління державною службою. З метою координації 

наукових досліджень з проблем державної служби та сприяння вирішенню 
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питань в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців при Головдержслужбі функціонує Науково-методична 

рада. З метою подальшого вдосконалення державної служби у 2000 році 

прийнято Укази Президента України від 11 лютого 2000 р. № 207 „Про 

вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів” [62] та від 11 

лютого 2000 р. № 208 „Про підвищення ефективності системи державної 

служби” [63]. Розроблено і введено в дію наказом Головдержслужби від 23 

жовтня 2000 р. № 58 Загальні правила поведінки державного службовця [64]. 

Утворено Координаційну раду з питань державної служби при Президентові 

України, завданням якої, зокрема, є визначення шляхів, засобів і форм 

реалізації основних напрямів державної політики у сфері державної служби, 

об’єднання зусиль державних органів щодо підвищення її ефективності. 

З метою забезпечення єдиних підходів до процедур обліку державних 

органів і посад Головдержслужба запровадила як стандарт державної служби 

Перелік державних органів, установ і організацій, посади керівних працівників 

і спеціалістів яких віднесені до відповідних категорій посад державних 

службовців, а також Реєстр посад державних службовців. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 

[65], було затверджено Положення про формування кадрового резерву для 

державної служби, який формується з: керівників і спеціалістів підприємств, 

установ, організацій; працівників органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли 

стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш 

високих посадах; осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для 

зарахування до кадрового резерву; випускників вищих навчальних закладів, у 

тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів державного управління. 



 50

Іншою постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 

953 [66] було затверджено наукову програму дослідження розвитку державної 

служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців” [67], який повинен забезпечувати конституційне 

право рівного доступу до державної служби громадян України. 

Наказом Головдержслужби від 31 жовтня 2003 № 122 [68] було 

затверджено Загальний порядку проведення щорічної оцінки виконання 

державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, який 

визначає правові та організаційні засади проведення оцінки виконання 

державними службовцями своїх обов’язків і завдань під час щорічного підбиття 

підсумків, що здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації 

державних службовців. 

Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 278 було схвалено 

Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів 

Європейського Союзу [69], в якій основну увагу приділено 1) вдосконаленню 

правових засад функціонування державної служби; 2) реформуванню системи 

оплати праці державних службовців; 3) встановленню порядку надання 

державних послуг та вдосконалення нормативного регулювання вимог 

професійної етики державних службовців; 4) вдосконаленню та підвищенню 

ефективності управління державною службою; 5) професіоналізації державної 

служби. 

З метою сприяння розвитку державної служби та її наближенню до 

стандартів Європейського Союзу, посилення рівня інституційної спроможності 

у сфері функціонального управління державною службою, зміцнення 

інтелектуального потенціалу для подальшого проведення адміністративної 

реформи, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову „Про утворення 

Центру сприяння інституційному розвитку державної служби” від 14 квітня 

2004 р. № 485 [70], метою діяльності якого є забезпечення наукової, 
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інформаційно-аналітичної, експертної, методичної, організаційної та іншої 

підтримки розвитку державного управління, сприяння Головдержслужбі у 

виконанні нею своїх функцій, підвищення рівня інституційної спроможності 

державної служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського Союзу. 

Кабінетом Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746З було 

затверджено програму розвитку державної служби на 2005-2010 рр. [71], метою 

якої є визначення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективної діяльності органів державної влади, інших державних 

органів та досягнення європейських стандартів рівня життя громадян України. 

З метою участі громадськості у процесах підготовки рішень у сфері 

державної служби, врахування громадської думки у процесі підготовки та 

організації виконання рішень Головдержслужби, на базі Громадської ради при 

Головдержслужбі було утворено Громадську колегію при Начальнику 

Головного управління державної служби України [72], основними завданнями 

якої є: сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в 

управлінні державними справами; представлення інтересів громадськості у її 

співпраці з Головдержслужбою, забезпечення зворотного зв’язку між 

громадськими об’єднаннями, науковцями, представниками засобів масової 

інформації та Головдержслужбою; забезпечення співпраці представників 

зацікавленої громадськості з Головдержслужбою щодо організації та 

проведення публічних громадських обговорень основних напрямів її діяльності 

та узагальнення цієї інформації; виконання дорадчих функцій, участь в 

опрацюванні і проведенні громадської експертизи нормативно-правових актів, 

розробником яких є Головдержслужба. 

Указом Президента України від 5 січня 2005 року № 1/2005 було 

схвалено Концепцію розвитку законодавства про державну службу [73], в якій 

визначено: 1) основні актуальні проблеми у сфері державної служби; 2) основні 

засади вдосконалення правового регулювання державної служби; 3) основні 

проблеми правового характеру у сфері державної служби та шляхи їх 

законодавчого врегулювання. 
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Таким чином в Україні відбулося становлення інституту державної 

служби. Однак, незважаючи на заходи, що вживаються, система законодавства 

з питань державної служби все ще не повною мірою задовольняє зростаючі 

потреби суспільства і держави у забезпеченні реалізації конституційних прав і 

свобод людини та громадянина, ефективного виконання завдань і функцій 

держави і тому не відповідає інтересам утвердження демократичної, соціальної, 

правової держави, розвитку громадянського суспільства, здійснення 

ефективного управління в державі.  

Діюча система державної служби в Україні має певні проблеми, які 

потребують дальшого вирішення. Зокрема, це стосується: суміщення 

політичних і адміністративних повноважень у межах однієї посади; підвищення 

ефективності системи управління державною службою; проходження 

державної служби в державних органах, діяльність яких регламентується 

спеціальним законодавством; впровадження єдиної системи оцінювання та 

стимулювання роботи державних службовців; удосконалення системи оплати 

праці державних службовців; питання щодо порядку надання державних послуг 

та нормативного врегулювання вимог професійної етики державних 

службовців; системи добору, призначення на посади, просування по службі, 

ротації державних службовців та їх професійного навчання. 

Негативні фактори і тенденції у функціонуванні системи державної 

служби спричинені значною мірою нестабільністю та непрестижністю 

державної служби, недодержанням у багатьох випадках вимог щодо політичної 

нейтральності державних службовців, запобігання конфлікту їх матеріальних та 

інших особистих інтересів, недопущення незаконного впливу на державних 

службовців під час виконання ними службових обов’язків, невідповідності їх 

статусу, матеріального забезпечення та соціального захисту рівню покладеної 

на них відповідальності. Діяльність державних службовців залишається 

недостатньо відкритою та прозорою, не створено умови для належного 

контролю за такою діяльністю з боку суспільства, що посилює у суспільстві 

недовіру до органів державної влади і разом з тим створює додаткові 
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можливості для зловживань, корупції і хабарництва, безвідповідальності 

державних службовців. Недостатньо високою залишається якість 

управлінських послуг, які надаються державними службовцями, що пов’язано з 

невідповідністю професійного рівня багатьох з них сучасним потребам 

державного управління, відсутністю чітко регламентованих адміністративних 

процедур та національних стандартів щодо надання таких послуг. Мають місце 

суб’єктивізм у доборі, просуванні по службі державних службовців, 

залишається недостатньо відкритим та прозорим механізм прийняття на 

державну службу. Невизначеність кар’єрної перспективи, правова 

незахищеність від суб’єктивізму керівників, особливо напружені умови роботи 

та інші фактори посилюють непривабливість державної служби, особливо для 

молоді, призводять до відтоку значної частини висококваліфікованих 

спеціалістів з державної служби. Внаслідок цих та інших факторів знижується 

ефективність державної служби, посилюються відчуженість людини від 

держави, нестабільність у суспільстві, неповага громадян до державних органів, 

що є вкрай неприпустимим.  

Більш детальніше про реформування державної служби в Україні буде 

йтися у наступних підрозділах науково-практичного посібника. 

 

 

1.3. Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної 

служби 

 Успіх радикальних соціально-економічних і політичних перетворень в 

Україні залежить насамперед від ефективної роботи органів виконавчої влади 

всіх рівнів. Комплектування їх висококваліфікованими кадрами, спроможними 

забезпечити економічний і соціальний розвиток держави, набуло 

першочергового значення. Для розв’язання цієї проблеми необхідно проводити 

єдину державну кадрову політику, науково обґрунтувати потребу державних 

органів та їх апарату у фахівцях, розробити ефективну систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.  
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В основу кадрового забезпечення мають бути покладені принципи 

демократичного добору, просування по службі за діловими якостями, 

постійного навчання державних службовців, заохочення їх до службової 

кар’єри, систематичного оновлення кадрів та здійснення контролю за їх 

діяльністю. 

Отже, одним із головних напрямків організації діяльності будь-яких 

органів, зокрема органів державної служби є вироблення кадрової політики 

(інколи її іще називають політикою кадрового забезпечення, управлінням 

персоналом чи управлінням людськими ресурсами) [74; 75, с.33-34; 76; 77; 78; 

79]. На сьогодні, серед науковців відсутнє єдине розуміння сутності кадрової 

політики. Так, наприклад, О.В.Крушельницька та Д.П.Мельничук під кадровою 

політикою розуміють сукупність принципів, методів, форм організаційного 

механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 

створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання [80, с.43]. В 

іншій науковій праці О.В.Крушельницька та її співавторка Г.В.Осовська 

поняття кадрової політики не вживають, а застосовують переважно термін 

„управління трудовими ресурсами” під яким розуміють систему цілей, завдань і 

способів, спрямованих на якісне відтворення та використання людських 

ресурсів держави [81, с.15]. В.Б.Авер’янов зазначає, що „кадрова політика 

повинна забезпечити поєднання інтересів громадян і держави, створити умови 

для розкриття творчого потенціалу особистості в усіх сферах суспільного 

життя, в тому числі у розв’язанні завдань розвитку держави” [82, с.300], але 

саме поняття кадрової політики не визначає. В.Я.Малиновський кадрову 

політику визначає як „визначення стратегії і тактики, політичного курсу роботи 

з кадрами, який визначає завдання, пов’язані зі ставленням організації до 

зовнішніх факторів (ринку праці, демографічної структури населення, 

політичного тиску, змін в організації установи), а також завдання, пов’язані зі 

ставленням до персоналу своєї організації (система винагород, вирішення 

соціальних питань, удосконалення системи професійного навчання)” [83, 

с.239]. В.Г.Яцуба кадрову політику визначає як „систему офіційно визнаних, 
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законодавче встановлених загальнонаціональних цілей, завдань і пріоритетів, 

організаційних принципів, підходів і методів формування кадрового потенціалу 

державного апарату управління” [84, с.15]. На думку В.М.Плішкіна „кадрова 

політика визначає основні завдання, принципи, зміст, форми і методи реалізації 

кадрової функції” [85, с.602]. О.Я.Кібанов кадрову політику визначає як 

генеральний напрямок кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм, 

організаційного механізму з вироблення цілей та завдань, що спрямовані на 

збереження, укріплення та розвиток кадрового потенціалу [86, c.110]. 

Н.А.Матюхіна кадрову політику в органах внутрішніх справ розглядає як 

складову державної кадрової політики, що здійснюється відповідно до 

основних принципів державної служби та її організаційно-правових засад з  

урахуванням особливостей її проходження в органах внутрішніх справ [87, 

с.49-50]. Г.О.Туманов кадрову політику визначає як стратегію підбору, 

використання, підготовки і перепідготовки кадрів, що обов’язково 

закріплюється чинним законодавством та реалізується усіма підсистемами 

суспільства й держави [88, с.14]. М.І.Ануфрієв поняття „кадрова політика”, 

„кадрова функція” „кадрова робота”, „робота з кадрами” вважає синонімами 

[89, с.7-20]. О.М.Бандурка застосовує термін „система управління кадрами”, до 

якої вчений відносить такі елементи: визначення кількості працівників, їх 

посадової категорійності і рівня професійної підготовки; робота з кадрами: 

підбір, розстановка, переміщення, формування резерву на висування, оцінка 

працівників; стимулювання трудової активності й виховання кадрів; 

застосування заходів морального й матеріального стимулювання, 

дисциплінарна практика, виховання в дусі дотримання службової дисципліни і 

законності; підготовка кадрів: початкова бойова і фізична та спеціальна 

підготовка, підвищення кваліфікації [90, с.192-193]. 

Приймаючи до уваги вищезазначене, вважаємо, що доцільним буде 

наступне визначення кадрової політики: „Кадрова політика в сфері державної 

служби – це нормативно визначена цілеспрямована діяльність спеціально 

уповноважених посадових осіб щодо процесів професійної орієнтації, 
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прогнозування і планування кадрових потреб, відбору, підготовки, розстановки 

та звільнення особового складу”. Невід’ємними елементами кадрової політики 

виступають: визначення оптимально необхідної кількості працівників, їх 

посадової категорійності та рівня спеціальної професійної підготовки; робота з 

кадрами, а саме: підбір, оцінка, переміщення, звільнення працівників; 

підготовка кадрів: початкова, спеціальна, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації; стимулювання службово-трудової активності їх праці та 

соціальної спрямованості останньої; виховання особового складу та його 

психологічне забезпечення. 

Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в 

роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Вона формується державою, 

керівними партіями та керівництвом підприємств і знаходить конкретне 

вираження у вигляді адміністративних і моральних норм поведінки людей у 

суспільстві, організації. Так, в Програмі кадрового забезпечення державної 

служби затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 

№ 1035/95 [59] зазначено, що для якісного формування складу державних 

службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади їх керівникам 

необхідно: визначати щорічну і на перспективу (5 років) потребу в кадрах 

державних службовців усіх категорій з урахуванням посад і профілю їх 

діяльності; формувати замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців, укладати відповідні угоди з навчальними 

закладами, визначеними Головним управління державної служби; добирати 

кадри державних службовців відповідно до вимог законодавства з урахуванням 

особливостей кожної посади; запровадити чіткий облік державних службовців 

та пов’язані з цим форми статистичної звітності, а також особову картку 

службовця; оптимально поєднувати принципи комплектування кадрами 

державних органів та їх апарату шляхом просування по службі державних 

службовців та добору на державну службу керівників і фахівців підприємств, 

установ і організацій; проводити цілеспрямовану роботу з кадровим резервом, 

зокрема організовувати стажування фахівців, які входять до його складу; 
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постійно вдосконалювати  організацію роботи в апараті органів виконавчої 

влади, прогнозувати розвиток їх структур, удосконалювати атестацію 

державних службовців, здійснювати контроль за підвищенням їх кваліфікації та 

створювати належні умови для праці та самоосвіти [59].  

В ринковій економіці істотно змінюється суть і принципи кадрової 

політики. Вона є усвідомленою і цілеспрямованою на створення 

високопрофесійного трудового колективу, який би сприяв розвитку організації 

та особистості. Кадрову політику можна іще визначити як систему теоретичних 

поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрямки роботи з 

персоналом. Вона спрямована на вирішення виробничих, соціальних і 

особистих проблем людей на різних рівнях відповідальності. Основним 

завданням кадрової політики є: своєчасне забезпечення організації персоналом 

певної якості і кількості відповідно до стратегії розвитку організації; створення 

умов реалізації, передбачених законодавством та підзаконними нормативними 

актами прав і обов’язків громадян; раціональне використання персоналу; 

формування і підтримка ефективної роботи підприємства, організації чи 

установи.  

Кадрова політика формується з урахуванням впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносяться: національне 

законодавство, ратифіковані міжнародні правові акти та підзаконні 

нормативно-правові акти; взаємовідносини з профспілковими організаціями; 

стан економічної кон’юнктури; стан і перспективи розвитку ринку праці. 

Внутрішніми факторами є: структура, цілі і стратегія організації; територіальне 

розміщення; технології виробництва; організаційна культура; кількісний і 

якісний склад наявного персоналу і можливі його зміни в перспективі; 

фінансові можливості організацій, які визначають допустимий рівень витрат на 

управління персоналом; існуючий рівень оплати [80, с.41]. 

Як правило, кадрову політику прийнято підрозділяти на відкриту та 

закриту [47; 91]. Так, відкрита кадрова політика характеризується тим, що 

організація є прозорою для потенційних працівників будь-якого рівня, можна 
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прийти і починати роботу як із низької посади, так і з найвищої. Організація 

готова прийняти на роботу будь-якого спеціаліста, якщо він має відповідну 

кваліфікацію без врахування досвіду роботи. Такого типу кадрова політика 

може бути адекватною для нових організацій, що проводять політику 

завоювання ринку, орієнтованих на швидке зростання і вихід на передові 

позиції в своїй галузі.  

У свою чергу, закрита кадрова політика характеризується тим, що 

організація орієнтується на залучення нового персоналу тільки нижчого 

посадового рівня, а заміщення проводиться лише за рахунок працівників 

організації. Кадрова політика такого типу властива компаніям, що орієнтуються 

на створення певної корпоративної атмосфери, або працюють в умовах 

дефіциту людських ресурсів. Більш того, вид кадрової політики залежить від 

статусу організації.  

Зарубіжні вчені виділяють кілька типів кадрової політики: 1) пасивний, 

при якому відсутня програма кадрового забезпечення, а кадрова політика 

зводиться до ліквідації негативних наслідків. В організації немає прогнозу 

кадрових потреб, засобів оцінки праці персоналу. У плані фінансового 

оздоровлення кадрова проблематика, як правило, відображена на рівні 

інформаційної довідки про персонал без відповідного аналізу кадрових 

проблем і причин їх виникнення; 2) реактивний, де мета кадрової політики 

полягає в забезпеченні оптимального балансу процесів оновлення і збереження 

кількісного та якісного складу персоналу, його розвитку, відповідно із 

потребами організації, вимогами діючого законодавства та станом ринку праці. 

3) превентивний, при якому керівництво має обґрунтовані прогнози розвитку 

ситуації, однак не має засобів впливу на неї. Кадрова служба володіє не лише 

засобами діагностики персоналу, але й методами прогнозування кадрової 

ситуації на середньо-терміновий період. У плані фінансового оздоровлення є 

короткотерміновий і середньо-терміновий прогнози потреби в персоналі; 4) 

активний (раціональний), де керівництво має обґрунтований прогноз розвитку 

ситуації і засоби впливу на неї. Кадрова служба володіє засобами 
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прогнозування кадрової ситуації на середньостроковий та довгостроковий 

періоди; 5) авантюристичний, при якому керівництво не має обґрунтованого 

прогнозу розвитку кризової ситуації, але впливає на неї доступними методами 

[92; 93; 94; 95]. 

На нашу думку, ефективною кадрова політика буде при умові, якщо: по-

перше, вона є гнучкою, тобто з одного боку стабільною, що передбачається в 

планах розвитку підприємства, організації чи установи, з іншого - динамічною, 

тобто корегуватись відповідно до змін тактики підприємства, економічної 

ринкової ситуації; по-друге, економічно-обґрунтованою, виходячи з реальних 

фінансових можливостей, що забезпечить індивідуальний підхід до 

працівників; по-третє, якщо вона є складовою частиною стратегічної програми 

розвитку організації; по-четверте, якщо в кадровій політиці враховано інтереси 

не тільки органів та підрозділів а і їх персоналу; по-п’яте, якщо будуть створені 

умови для конкурентної праці та професійного росту (кар’єри) працівників, 

який залежить в першу чергу від продуктивності праці конкретного працівника; 

по-шосте, якщо кадрова політика направлена на формування такої системи 

роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, 

але й соціального ефекту. 

Кадрова політика в сфері державної служби може здійснюватись за 

такими напрямками: прогнозування створення нових робочих місць з 

урахуванням впровадження нових технологій; розробка програми розвитку 

персоналу з метою вирішення як поточних, так і майбутніх завдань організації 

на основі удосконалення системи навчання і посадового переміщення 

працівників; розробка мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості і 

задоволеності працею; створення сучасних систем найму і відбору персоналу; 

здійснення маркетингової діяльності в галузі персоналу; формування концепції 

оплати праці і морального стимулювання працівників; забезпечення рівних 

можливостей ефективної праці, її безпеки і нормальних умов; визначення 

основних вимог до персоналу в межах прогнозу розвитку підприємства;  

формування нових кадрових структур і розробка процедур механізмів 
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управління персоналом; покращення морально-психологічного клімату в 

колективі, залучення рядових працівників до управління підприємством. 

Кадрова політика в сфері державної служби повинна здійснюватись за 

такими напрямками: 1) формування кадрового резерву державної служби; 2) 

формування складу державних службовців; 3) професійне навчання державних 

службовців та кадрового резерву; 4) професіоналізація державної служби; 5) 

забезпечення конкурсності, об’єктивності, прозорості і гласності під час 

прийняття на державну службу та просування по службі; 6) удосконалення 

діяльності кадрових служб; 7) удосконалення адміністративної культури 

державних службовців, посилення суспільної довіри до них; 8) посилення 

мотивації та стимулювання праці, заохочення державних службовців та їх 

соціальної захищеності; 9) посилення відповідальності за неналежне виконання 

службових обов’язків та неналежну роботу щодо запобігання проявам корупції; 

10) міжнародне співробітництво з кадрових питань. 

Розглянемо виділені вище напрямки кадрової політики більш детальніше. 

Так, передумовою кадрового забезпечення державної служби є створення 

резерву заміщення посад державних службовців усіх категорій для просування 

їх по службі, цілеспрямована робота з кадровим резервом. Формування 

кадрового резерву в сфері державної служби вимагає: урахування впливу 

передбачуваних змін в економічному, політичному та соціально-культурному 

житті на кадровий склад державної служби; комплексного вирішення питань 

добору державних службовців для всіх посад державної служби; визначення 

реальних потреб у працівниках для державних органів різного рівня; 

урахування рівня освіти претендентів на державну службу, їх професійної 

підготовки, етики поведінки, сумлінності та чесності; недопущення до 

державної служби осіб, що мають установлені законом обмеження щодо 

прийняття на державну службу. 

Кадровий резерв повинен формуватися із спеціалістів представницьких 

органів та органів місцевого самоврядування, виробничої, соціально-

культурної, наукової та інших сфер; державних службовців, рекомендованих 
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для просування по службі; випускників вищих навчальних закладів, які після 

спеціальної, в тому числі певної управлінської підготовки, набули фаху, 

спрямованого на професійну діяльність у державній службі. 

Основними критеріями зарахування до кадрового резерву є: відповідна 

професійна підготовка працівників, необхідний досвід роботи, організаторські 

здібності, якісне виконання службових обов’язків на попередній роботі. 

До ефективних заходів роботи з резервом ми відносимо: комплектування 

та організація його навчання; створення умов для самоосвіти і стажування; 

періодичне (раз на 5 років) атестування державних службовців; залучення 

претендентів до виконання доручень, пов’язаних з можливою майбутньою 

роботою, а також до вивчення роботи близьких за змістом діяльності ділянок; 

вивчення індивідуальних особливостей претендентів і думки про них у 

колективі. 

Важливим під час формування кадрового резерву має стати те, що 

останній повинен створюватися з розрахунку не менше двох претендентів на 

кожну посаду державного службовця. 

У структурі всіх органів державної служби необхідно передбачити 

підрозділи або окремих посадових осіб, які займалися б питаннями 

формуванням кадрового резерву, контролювали виконання річних планів 

підвищення кваліфікації фахівців, узагальнювали практику формування 

кадрового резерву, вносили пропозиції щодо його поліпшення керівництву 

державного органу. 

Наступним напрямком кадрової політики є формування складу 

державних службовців, так як посилення інтелектуального забезпечення 

економічних та соціальних реформ досягається шляхом залучення до державної 

служби фахівців вищої кваліфікації, передусім для середньої ланки державного 

апарату. Ця робота повинна проводитися на основі постійного аналізу 

фактичного складу державних службовців, прогнозування кількісних та якісних 

змін у суспільно-політичному та економічному житті, у законодавстві та 

викликаного у зв’язку з цим оновлення функцій державних органів. 
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Формування складу державних службовців передбачає створення, постійне 

ведення і оновлення Головним управлінням державної служби України 

комп’ютерного банку даних державних службовців, а також Державного 

реєстру посад державних службовців, Державного реєстру центральних і 

місцевих органів державної виконавчої влади.  

В основу реформування професійного навчання як одного з напрямків 

кадрової політики в сфері державної служби має бути покладено зміщення 

акцентів у бік підготовки національної управлінської еліти. У процесі 

професійного навчання державних службовців особливої уваги потребує їх 

підготовка до управлінської діяльності, прийняття рішень, стратегічного 

менеджменту тощо. Основними напрямами з цих питань мають стати: 

забезпечення випереджаючого характеру навчання з урахуванням перспектив 

розвитку держави, вдосконалення завдань і функцій її органів; запровадження 

цільової спрямованості навчання на основі дотримання державних освітніх 

стандартів, гнучкості застосування всіх видів, форм і методів навчання, 

досягнення інтенсифікації та оптимізації навчального процесу; удосконалення 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрового резерву та новопризначених 

державних службовців; розширення підготовки та перепідготовки державних 

службовців за спеціальністю „Державна служба” та за спеціалізаціями з 

економіки, права, а також соціальної, гуманітарної та кадрової політики; 

оптимізація мережі навчальних закладів різних форм власності, які здійснюють 

підготовку спеціалістів для державної служби; запровадження дистанційного 

навчання, що дасть можливість розширити коло державних службовців, які 

професійно підвищують кваліфікацію без відриву від роботи; забезпечення 

єдиного навчально-методичного управління та координація практичної 

діяльності всіх структурних елементів системи. 

Окремим перспективним напрямом роботи державної служби має стати 

підготовка нової генерації державних службовців. З цією метою необхідно 

поширити управлінську підготовку в закладах середньої, вищої та 

післядипломної освіти, здійснити комплекс заходів з пошуку талановитої 
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молоді для подальшого професійного навчання за спеціальністю „Державна 

служба”. 

Необхідно здійснити переорієнтацію діяльності Української Академії 

державного управління при Президентові України від переважно масового 

навчання управлінських кадрів до підготовки керівної еліти, здатної 

здійснювати суспільні реформи. Навчання кадрів для державного управління 

повинно базуватися на відповідних державних освітніх стандартах з 

урахуванням світового досвіду, у розробленні яких провідну роль має 

відігравати зазначена Академія як центральний загальнонаціональний заклад з 

підготовки керівного персоналу. 

Зміцнення і послідовне поліпшення кадрового потенціалу державної 

служби вимагає створення єдиної цілеспрямованої державної системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

під якою ми розуміємо сукупність освітньо-професійних і професійних програм 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; 

акредитованих навчальних закладів, інститутів і центрів підвищення 

кваліфікації, які реалізують зазначені програми; органів, що здійснюють 

управління системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців. 

Освітньо-професійні та професійні програми підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців повинні органічно 

поєднувати мету навчання, вимоги до професійної та загальнокультурної 

освіченості особи, зміст, форми, методи і засоби навчання з урахуванням 

функціональної та галузевої спеціалізації навчання державних службовців. 

Для задоволення потреби державної служби у навчанні кадрів формується 

мережа галузевих навчальних закладів із широкою міжгалузевою і 

регіональною кооперацією на засадах їх конкурсного відбору. Необхідно 

запровадити акредитацію програм підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і навчальних закладів, які їх реалізують, за 

участю науково-методичної ради при Головному управлінні державної служби. 
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Консультаційно-методичні функції у цій роботі покласти на Національну 

академію державного управління при Президентові України та її філіали. 

Значну роль у системі навчання кадрів державної служби повинні відіграти 

акредитовані навчальні заклади, їх науково-педагогічний потенціал та 

навчально-лабораторна база. 

Для реалізації завдань підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців слід: розробити відповідну нормативно-

правову базу, освітньо-професійні та професійні програми, визначити державні 

вимоги до рівня підготовки державних службовців; визначити зміст і основні 

види навчання державних службовців з урахуванням забезпечення його 

безперервності та запровадження сучасних технологій навчання, а також 

оптимальних термінів і періодичності залежно від потреб державної служби і 

форм організації навчального процесу, підвищення кваліфікації державних 

службовців не рідше одного разу на 5 років, а для фахівців, уперше прийнятих 

на роботу на державну службу, - протягом першого року їх роботи; створити 

умови для спілкування державних службовців, що навчаються, з керівниками 

центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою взаємного обміну 

думками стосовно визначення перспектив, координації та злагодженості дій в 

інтересах держави і регіонів, вироблення рекомендацій для практичної роботи; 

вважати обов’язковою для керівників державних органів участь у навчанні 

державних службовців та їх резерву; установити, що державні службовці, які 

займають посади I-IV категорій, підвищують кваліфікацію, як правило, в 

Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління та у 

її філіалах, а V-VII категорії - у регіональних центрах та інших навчальних 

закладах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

визначити, що строки і форми підвищення кваліфікації державних службовців 

встановлюються органом, в якому працює службовець, залежно від сфери його 

діяльності, при цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби зі 

збереженням заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів (за 

погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, - двох місяців), без 
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відриву від служби - шести місяців, на тематичних семінарах - п’яти днів; 

створити систему пошуку талановитої молоді, що цікавиться питанням 

державного управління, її базової та фахової підготовки, працевлаштування в 

органах виконавчої влади; удосконалити умови підготовки жіночих кадрів для 

роботи у зазначених органах, їх дальшого професійного зростання; забезпечити 

умови для добору, підготовки, професійного вдосконалення, атестування і 

стимулювання праці науково-педагогічних кадрів та організаторів навчання у 

системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

У контексті адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів 

ЄС необхідно актуалізувати зміст навчання шляхом введення починаючи з 2006 

року до програми професійної підготовки таких модулів: право та інституції 

ЄС; загальна міжнародна політика і політика безпеки; європейська економічна 

інтеграція з акцентом на розвиток внутрішнього ринку; законодавство ЄС та 

держав - членів ЄС; комунікативні навички і основи ведення переговорів. 

Важливим напрямком кадрової політики в сфері державної служби є її 

професіоналізація, яка передбачає: поступову і планомірну зміну пропорцій у 

кадровому складі державних службовців з метою досягнення в перспективі 

стану, коли переважна більшість державних службовців буде мати професійну 

освіту у галузі державного управління; цільову підготовку починаючи з 2006 

року висококваліфікованих фахівців державного управління, в тому числі з 

міжнародного права, світової та європейської інтеграції; оновлення змісту і 

державних стандартів професійного навчання, що відповідає перспективам 

розвитку державного управління та державної служби, держави і суспільства в 

цілому; створення ефективної системи формування та розподілу починаючи з 

2006 року державного замовлення на підготовку державних службовців в 

освітній галузі „Державне управління”; збільшення обсягів державного 

замовлення на професійне навчання державних службовців з урахуванням 

спеціалізацій, зокрема з аналізу політики, управління трансформаційними 

процесами; проведення починаючи з 2006 року незалежної оцінки рівня 
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фахової підготовленості та ділових якостей кандидатів на посади державних 

службовців та державних службовців при просуванні по службі; проведення 

ліцензування та акредитації закладів для професійного навчання державних 

службовців із залученням центрального органу виконавчої влади з питань 

державної служби; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

системи професійного навчання державних службовців один раз на три роки; 

поступовий перехід до безперервного навчання протягом періоду перебування 

на державній службі із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

Суттєвою умовою для забезпечення високої професіоналізації державної 

служби має стати розширення можливостей для навчання державних 

службовців, зокрема на основі застосування дистанційного навчання, 

проведення регулярних обмінів досвідом між державними службовцями та 

обговорення актуальних проблем державного управління, застосування 

новітніх технологій у цій сфері. 

Забезпечення конкурсності, об’єктивності, прозорості і гласності під 

час прийняття на державну службу та просування по службі як один із 

напрямків кадрової політики передбачає розроблення та запровадження більш 

досконалих, прозорих та об’єктивних процедур прийняття на державну службу, 

запровадження єдиного порядку проведення відкритого конкурсу та 

стажування із складанням іспиту.  

З метою пошуку потенційних лідерів, наділеної неординарними якостями 

молоді доцільно розробити порядок прийняття на державну службу 

перспективних випускників вищих навчальних закладів, фахівців 

підприємницької, банківської та фінансово-економічної сфери. Необхідно 

також розробити чіткий механізм просування по службі на підставі особистих 

професійних заслуг державних службовців. Важливо здійснити заходи з 

удосконалення відбору фахівців на посади державних службовців I-III 

категорій, зокрема заступників керівників центральних органів виконавчої 

влади та керівників структурних підрозділів цих органів, на основі об’єктивної 



 67

оцінки їхніх професійних якостей. З цією метою необхідно створити незалежну 

комісію з відбору кадрів на зазначені посади. 

У разі довготривалої відсутності працівника доцільно передбачити 

можливість прийняття фахівців на його посаду для виконання необхідної 

роботи на умовах строкового трудового договору. 

Потрібно домогтися суттєвого поліпшення формування кадрового 

резерву, відмовитися від практики складання списків резерву на посади 

керівників державних органів діючими керівниками цих органів. Пропозиції 

щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого 

рівня, доцільно розглядати спеціальними комісіями, створеними при цих 

органах. 

Необхідно в кожному органі державної влади створити систему дійового 

кадрового резерву, забезпечити постійну роботу з працівниками, зарахованими 

до резерву: складання та виконання особистих річних планів, навчання, 

стажування, залучення до розгляду відповідних питань, розроблення проектів 

нормативно-правових актів, проведення перевірок, службових розслідувань 

тощо. 

Важливим напрямком кадрової політики є удосконалення діяльності 

кадрових служб, які мають зосередитися в першу чергу на аналітичній та 

організаційній роботі з кадрового менеджменту, аналізі ефективності діяльності 

відповідного органу, його структурних підрозділів, професійної діяльності 

кожного державного службовця, прогнозуванні розвитку персоналу, плануванні 

кар’єри державних службовців, забезпеченні їх навчання та моніторингу 

ефективності роботи. Удосконалення діяльності кадрових служб має 

супроводжуватися впровадженням єдиної державної комп’ютерної системи 

„Кадри”, а також Генерального реєстру контрактів з керівниками державних 

підприємств, установ і організацій та головами правлінь акціонерних товариств, 

контрольний пакет акцій яких належить державі. 

У ході реформування системи державної служби необхідно здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на підвищення адміністративної культури 
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державних службовців та вдосконалення управлінської діяльності, домогтися 

зміни в громадській думці негативного іміджу державної служби. З цією метою 

слід удосконалювати навчання державних службовців як безпосередньо на 

робочих місцях, так і в установах, що займаються підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів, регулярно проводити 

вивчення оцінки населення щодо якості та ефективності роботи органів 

державної влади. Необхідно розробити критерії оцінки надання державних 

послуг фізичним і юридичним особам, принципи взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з громадськістю 

та громадянами, запровадити принципово новий тип взаємовідносин між 

громадянами і державними службовцями, в основі яких були б пріоритет прав і 

свобод людини, повага до особистості, висока культура спілкування. Важливим 

кроком на шляху до реалізації цих завдань має стати прийняття Кодексу 

загальних правил поведінки державних службовців та забезпечення контролю 

за його додержанням. 

З метою підвищення престижу державної служби, заінтересованості 

державних службовців у продуктивній та ефективній роботі, запобігання 

проявам корупції та іншим правопорушенням необхідно продовжити роботу з 

удосконалення системи оплати праці. Для цього слід підвищити стимулюючу 

роль посадових окладів в оплаті праці, передбачити заходи щодо залучення на 

державну службу здібних перспективних фахівців, заінтересованих у 

результатах своєї праці. Потрібно консолідувати структуру зарплати та 

зменшити кількість її компонентів, усунути міжвідомчі та місцеві розбіжності в 

оплаті праці. Принципово умови оплати праці кожного державного службовця 

мають співвідноситися з результатами його атестації та оцінкою професійної 

діяльності. Обов’язковим має бути посилення посадової диференціації умов 

оплати праці з урахуванням рівня відповідальності, забезпечення її зростання 

протягом всього періоду роботи. Мають бути посилені стабільні правові 

гарантії та соціальна захищеність працівників органів державної влади, зокрема 

у разі звільнення з посад через незалежні від них причини.  
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Посилення відповідальності за неналежне виконання службових 

обов’язків та неналежну роботу щодо запобігання проявам корупції, як один із 

напрямків кадрової політики в сфері державної служби передбачає створення 

чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців. 

Державний службовець у встановленому порядку має нести відповідальність за 

допущені ним порушення законодавства, невиконання чи неналежне виконання 

своїх обов’язків. Потрібно активізувати роботу щодо запобігання проявам 

корупції та іншим правопорушенням, запровадити періодичну ротацію кадрів 

на окремих посадах, а також спеціальні перевірки щодо осіб (за їх згодою), 

яких пропонують на відповідальні посади. У той же час мають бути 

передбачені можливості для захисту прав державних службовців. Назріла 

необхідність більш чітко визначити процедури дисциплінарного провадження, 

порядок проведення службових розслідувань, створити апеляційні комісії, а 

також порядок оскарження дій посадових осіб. Для здійснення систематичного 

контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями 

державних службовців варто передбачити запровадження системи оцінок під 

час щорічного підбиття підсумків виконання державними службовцями своїх 

обов’язків і завдань, а також проведення періодичної, один раз на три роки, 

атестації державних службовців. Висновки атестаційних комісій мають стати 

підставою для просування по службі, підвищення заробітної плати, виплати 

премій. 

Стратегічне завдання міжнародного співробітництва в сфері державної 

служби полягає у забезпеченні участі України у світових процесах 

удосконалення державних і міждержавних управлінських структур, 

комплектування їх висококваліфікованими фахівцями.  

Налагодження міжнародного співробітництва зумовлює необхідність 

розв’язання таких завдань: створення та запровадження довгострокової 

програми міжнародного співробітництва з підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців України; запрошення 

іноземних фахівців для участі в навчанні державних службовців, забезпечення 
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направлення для вдосконалення фахової підготовки слухачів і викладачів 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців у іноземні держави; запровадження контракної системи обміну 

педагогічними та науковими працівниками системи державної служби; 

створення спільних із іноземними державами центрів навчання державних 

службовців та підвишення їх кваліфікації; запровадження у сфері кадрового 

забезпечення державної служби системи обміну необхідними виданнями, 

створення відповідного банку даних та інформаційної мережі з іноземними 

державами; активізація вивчення міжнародного досвіду державного управління 

і навчання державних службовців шляхом ретельного відбору, перекладу та 

видання відповідної літератури; участь українських фахівців у міжнародних 

семінарах, конференціях, нарадах з питань кадрового забезпечення державної 

служби, сприяти представництву України у відповідних міжнародних 

організаціях; використання відповідно до законодавства різноманітних форм 

міжнародної допомоги. 

Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва з кадрових 

питань є: створення системи прямих зв’язків центральних та місцевих органів 

виконавчої влади з відповідними органами, установами та навчальними 

закладами за кордоном; розширення співробітництва з відповідними 

міжнародними організаціями; запровадження спеціалізованого обміну з метою 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

України за кордоном, передусім за рахунок міжнародної технічної допомоги та 

благодійних фондів, а також запрошення іноземних радників для роботи в 

державних установах України.  

 

1.4. Правові засади державної служби в Україні: сучасний стан та 

напрямки реформування 

 

Суспільно-політична, економічна та правова реформи, що відбуваються в 

нашій країні, торкаються різних сторін державного життя, в тому числі і такої 
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специфічної її галузі, як державна служба. Тому у період становлення 

демократичної, правової держави, реформування законодавства про державну 

службу, особливого юридичного значення набуває її правова регламентація. 

Правовим регулюванням на основі юридичного закону охоплюються все більш 

різноманітні сторони суспільного життя, а юридичної форми набувають 

основні та найважливіші комплекси суспільних відносин у різних сферах 

людської діяльності, які потребують не просто законодавчої форми, а її 

змістовної правової наповненості. У цьому плані спеціальні юридичні знання 

про особливості та прояви права, правового регулювання, що досягаються 

правознавством, дозволяють свідомо і точніше розібратися у тих соціальних 

процесах, які піддаються юридичному впливу з боку держави і вимагають свого 

юридичного оформлення з одночасним наповненням його правовим змістом 

[96, с.14]. 

Звернувшись до загальної теорії держави і права, згадаємо, що право є 

універсальним регулятором більшості суспільних відносин, в тому числі й тих, 

які виникають з приводу організації та функціонування системи органів 

державної служби. Причому зв’язок права та суспільних відносин є взаємним: з 

одного боку, вимоги  та розвитку суспільства формують зміст правових норм. З 

іншого ж, навпаки, право активно впливає на всю багатоманітність суспільного 

життя, є одним із його визначальних чинників [97]. Вплив права на суспільні 

відносини є багатоплановим. По-перше, правові норми згідно із соціальними 

потребами можуть припиняти розвиток або навіть дію відносин, що гальмують 

або по меншій мірі є небажаними для суспільного розвитку: по-друге, право у 

багатьох випадках закріплює і за необхідності стимулює розвиток існуючого 

стану речей. При цьому його впорядковуючи та певною мірою вдосконалюючи; 

по-третє, норми права можуть створювати умови для зародження та 

майбутнього сталого функціонування нових корисних зв’язків у суспільному 

житті. Жоден з цих напрямів не є переважаючим: якщо для стабільного 

суспільства із впорядкованою системою державного управління характернішим 

буде другий метод, то в країнах, які кардинально реорганізовують своє 
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суспільне і державне життя, зокрема в Україні, переважають перший та третій 

методи.  

Правове регулювання – це результативний, нормативно-організаційний 

вплив на суспільні відносини спеціальної системи правових засобів, тобто, 

норм права, правовідносин [98, с.48]. Вибір способів залежить від того, на які 

відносини право впливає та яким чином врегульовує їх. Праву, як особливій 

формі суспільного регулювання, властиві: нормативність, формальна 

визначеність, системність, примусовість та динамізм. Так, нормативність і 

формальна визначеність мають вираз у тому, що право складається із 

загальнообов’язкових норм. Ці норми утворюють єдину систему, яка 

складається із галузей та інститутів права. Реалізація правових норм 

гарантується державою: в необхідних випадках підтримується її примусовою 

силою. Суть нормативності полягає в тому, що право розглядається як явище 

належного впорядкування системи норм. Наприклад, Г. Кельзен вважав, що 

норма, яка надає акту значення правового припису, сама складається за 

допомогою правового акту, котрий, в свою чергу, отримує правове значення від 

другої норми [99, с.11]. Взагалі ж об’єктивна нормативність є найважливішим 

фактором фіксації доцільних способів людської діяльності. Можна підкреслити, 

що нормативність є властивістю права, яка виявляє його суть і призначення. 

Об’єктивний же характер правових норм визначається наступними 

обставинами: вони виникають із об’єктивної потреби будь-яких соціальних 

систем у саморегуляції, у підтриманні стабільності і порядку; вони виникають 

тільки у процесі діяльності людей, об’єктивно зумовленої способом 

виробництва та розподілу; матеріальні і духовні блага, які виступають об’єктом 

відносин, задані існуючими економічними та соціально-культурними умовами.

 Таким чином, норми права, які повинні регулювати правовідносини в 

сфері державної служби, мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. 

Об’єктивність їх визначається тим, що вони зумовлені відповідними 

економічними законами розвитку суспільства. Суб’єктивний аспект їх полягає 

у тому, що вони є ідеальним виразом, продуктом творчості суспільних 
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елементів [100, с.30-36]. І хоча головне призначення їх полягає у фіксації 

соціальних закономірностей, все ж через свій суперечливий характер, за певних 

умов, вони можуть не виконувати свою роль. Оскільки на теперішній час, 

дослідження проблем державної служби в Україні не піддавалось глибокому та 

всебічному предметному аналізу в юридичній науці, то зараз, при вивченні 

відповідного правового механізму регулювання означених явищ, потрібно 

визначити шляхи уникнення та розв’язання цих суперечностей.  

В Україні формується демократична правова держава, і цей процес 

передбачає удосконалення законодавства, яке регулює управлінські відносини 

у сфері державної служби а також внесення до нього необхідних змін. В 

управлінні державною службою використовуються як загальні принципи 

управління, так і специфічні форми управління, властиві тільки вище 

зазначеному правовому інституту. І тут необхідно розрізняти роль і місце в 

регулюванні службово-трудової діяльності державних службовців норм різних 

галузей права. В юридичній науці питання про галузеву приналежність 

правовідносин державної служби вирішується досить неоднозначно, мають 

місце часом абсолютно протилежні погляди серед вчених.  

Так, норми конституційного права визначають правила, на яких 

будується організація влади в державі [101]. Так у ч. 2 ст. 38 проголошується 

право громадян брати участь в управлінні державними справами та право 

рівного доступу до державної служби, до служби в органах місцевого 

самоврядування. Розглядаючи конституційні норми діяльності державної 

служби, потрібно виходити зі ст. 8, яка визначає, що Конституція має вищу 

юридичну силу та проголошує принцип верховенства права. Звідси випливає, 

що конституційне верховенство забезпечує єдність, узгодженість і стабільність 

усієї правової системи, її окремих елементів та інститутів державної служби в 

тому числі. Цей принцип також передбачає, що:  органи влади, посадові особи і 

громадяни повинні дотримуватися Конституції України, законів України, 

міжнародних норм; державні службовці виконують функції тільки в межах 

компетенції органу, в якому вони працюють, і в межах прав, закріплених за 
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посадою; державні службовці віддані державі, а громадяни довіряють 

службовцям. Особи, які зацікавлені у тому, щоб вступити на державну службу, 

повинні бути громадянами України (ст. 4 Основного Закону). У цілому ряді 

статей Конституції закріплено пріоритет прав і свобод громадян, яких повинні 

дотримуватися державні службовці в своїй діяльності. Важливими у цьому 

плані є конституційні положення, що визначають права людини (розділ ІІ). 

Діяльність органів влади повинна спрямовуватися на дотримання і захист 

конституційних прав і свобод громадян. У статті 64 Конституції йдеться про те, 

що „конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 

обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України”. Тобто саме 

державні органи і державні службовці, які в них працюють, повинні бути 

гарантами забезпечення конституційних положень. У випадку порушення цих 

прав і свобод є можливість їх захисту в судовому порядку. У ст. 55 

передбачено, що „права і свободи людини і громадянина захищаються судом” і 

кожному гарантується право на „оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб...” [1].  

Значний вплив на визначення правової природи правовідносин державної 

служби здійснюють норми адміністративного права, оскільки державні 

службовці є суб’єктами управлінських правовідносин, а державна служба 

розглядається як один із інститутів цієї галузі права й об’єктом 

адміністративної реформи.  Проте, громадяни України, вступаючи на державну 

службу, реалізують своє право на працю, набувають правового статусу 

працівника відповідного органу державної служби, який визначається нормами 

трудового законодавства, а правова природа правовідносин, що виникли, є 

трудовою.  

Вважаємо за доцільне звернути увагу на ту обставину, що вперше в 

науковій юридичній літературі питання про правову природу правовідносин 

державної служби було порушено в роботах вчених-правників - представника 

науки трудового права О.Є.Пашерстника та фахівця в галузі  адміністративного 
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права  С.С.Студенікіна. Так, хоча С.С.Студенікін формально визнавав, що 

державно-службові правовідносини  є трудовими правовідносинами особливого 

виду, однак, як свідчить його аргументація, ці правовідносини не мають до 

предмету трудового права жодного відношення.  Приміром, С.С.Студенікін 

пише, що особливість державно-службових правовідносини полягає в тому, що 

вони: безпосередньо пов’язані з виконавчо-розпорядчою діяльністю державних   

органів (ця діяльність здійснюється через державних службовців); виникають 

між особою і державою в цілому, на основі чого ця особа наділяється правом 

діяти від імені держави та застосовувати заходи державного примусу; 

визначають особливий, відмінний від звичайного (за трудовим 

законодавством), порядок підбору та призначення на посаду, особливий 

порядок  атестації, проходження служби, службової відповідальності. Звідси, не 

дивно, що С.С.Студенікін правовідносини, що ним аналізуються, відносить до 

предмету адміністративного права. І хоча при цьому визнавалось, що 

державний службовець наділений трудовими правами, закріпленими у 

трудовому законодавстві, цей факт, на думку С.С.Студенікіна, на зміну 

юридичної природи адміністративно-правових відносин не впливає [102, с.43]. 

Іншої думки дотримується О.Є.Пашерстник, який вважав, що державна 

служба представляє собою два види правовідносин: перший – це 

правовідносини службовця до працедавця, а другий – правовідносини щодо 

населення, установ, організацій (зовнішня сфера). Правовідносини першого 

виду – це трудові правовідносини. А правовідносини другого виду знаходяться 

поза сферою трудових правовідносин і не регулюються нормами трудового 

права, а є управлінськими. При цьому, особливо наголошував автор,            

„лінія розмежування між трудовим та адміністративним правом лежить у 

площині між різним становищем державних службовців в трудовому процесі та 

їх становищем у зовнішній сфері” [6, с.123]. Також слід вказати на те, що 

О.Є.Пашерстником були розроблені досить чіткі критерії розмежування 

трудових та адміністративних правовідносин державної служби. Заслуговує на 
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увагу й підхід вченого щодо визначення  особливостей, специфіки цих 

правовідносин. 

Управлінська діяльність державних службовців перш за все є діяльністю 

владною, яка повинна здійснюватись згідно із суспільними та державними 

інтересами. Серед цих галузей основне місце відводиться нормам 

адміністративного права, як галузі, одним із напрямів регулювання якої є 

правове забезпечення управлінської діяльності. Норми адміністративного права 

регулюють діяльність управлінських структур державної влади а також такої її 

невід’ємної складової як державна служба. Адміністративне право регулює 

відносини, що складаються між органами держави, органами держави і 

господарськими структурами незалежно від форм власності, між органами 

держави і громадськими організаціями, між органами держави і громадянами, 

коли такі відносини виникають у процесі державного управління. Більше того, 

відомий дослідник управлінських проблем О.Є. Луньов прямо зазначав, що 

„механізм правового регулювання управлінських відносин складається з двох 

груп правових норм: норм адміністративного права та норм інших галузей” 

[103, с.79]. Не викликає сумнівів, що саме норми адміністративного права 

найтісніше пов’язані з реальним процесом  діяльності державних службовців, 

оскільки опосередковують більшість її аспектів, елементів і дій. Тому власне 

„адміністративно-правовий аспект виявляється здатним найбільш повно 

охопити собою і виразити зміст державної служби” [104, с.15].  

В теорії  адміністративного права державно-службові правовідносини 

поділяються на такі  три основні групи:  1) правовідносини, які складаються в 

процесі організації державної служби  (у зв’язку з підготовкою, підбором та 

розстановкою кадрів, просування по службі та ін.); 2) управлінські, так звані 

„зовнішні” правовідносини, які складаються в процесі здійснення розпорядчої, 

організаційної діяльності та застосування засобів адміністративного примусу; 

3) правовідносини, що складаються в сфері внутрішньої організації державної 

служби (в процесі діяльності працівника в межах державного органу чи 
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організації, де він займає посаду, в процесі організації робочого часу та часу 

відпочинку, дисципліни та оплати праці  тощо). 

У сфері державної служби норми адміністративного права відходять від 

особливостей індивідуального регулювання конкретних правовідносин і 

встановлюють зразки, еталони поведінки для суб’єктів та об’єктів службових 

відносин, якими останні повинні керуватись у своїй безпосередній діяльності. 

Виражаючи волю держави, ці норми як цілісна підсистема владної 

управлінської  волі  забезпечують  ефективність   реалізації, оптимізацію та 

кореляцію функцій державного управління. При цьому не просто закріплюють 

суспільні зв’язки, що тут складаються, а й активно впливають на їх 

вдосконалення та розвиток [105, с.15]. Проте, як і будь-який вплив норм права, 

не повинна охоплювати всі деталі адміністративно-правового регулювання  

діяльності державних службовців. Якщо б таке сталося, то це означало б, що з 

організації  діяльності державних службовців виключаються усі творчі начала, 

які є необхідною умовою вирішення багатьох поточних проблем відповідно до 

постійно змінюваних управлінських ситуацій. Більше того, норми 

адміністративного права значною мірою повинні сприяти становленню і 

розвитку нових, не врегульованих поки що відносин, які виникають у цих 

ситуаціях та робити можливим вчинення нестандартних дій, виправданих з 

огляду на наслідки, які ними зумовлені. 

Таким чином, можна сказати, що адміністративно-правові норми 

займають досить чітке місце в системі правових засобів забезпечення 

управлінської діяльності державних службовців. Адже одним з важливих 

принципів, якому норми права завдячують свою дію, є їх системність та 

ієрархія. Ієрархія правових норм, що забезпечують управлінську  діяльність  з  

погляду  на  виключність  їх зобов’язування є двосторонньою: з одного боку - 

внутрішня у публічній сфері між нормами конституційного, кримінального та 

адміністративного права, з другого боку - ієрархія між двома сферами норм 

публічного та приватного. Власне завдяки цій ієрархії забезпечується 
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необхідний баланс усієї правової системи у сфері, де повинні функціонувати 

органи виконавчої влади.        

Відмінними від дії норм інших галузей як публічного, так і приватного 

права є також межі впливу адміністративно-правових норм. В певному сенсі 

останні набагато детальніше регламентують суспільні відносини у порівнянні із 

іншими галузями правового забезпечення державного управління. Так, норми 

цивільного права надають певні можливості для вільної дії різноманітних 

суб’єктів, у тому числі і державних службовців. Закон у цій галузі 

безпосередньо не впливає на виникнення правовідносин та детально не 

регламентує діяльність їх суб’єктів. Ці суб’єкти самостійно визначають мету та 

мотиви тих чи інших своїх вчинків. Зовсім інша річ у праві адміністративному, 

яке своїми нормами визначає зміст, завдання та напрями діяльності державних 

службовців, що здійснюють державне управління. Навіть виникнення та 

існування державного апарату є результатом впливу і вимогою загального 

правопорядку [106, с.10]. З погляду адміністративного права будь-яка 

управлінська діяльність в державі повинна здійснюватись задля виконання 

покладених на неї завдань і саме право включається конкретним позитивним 

змістом в управлінські відносини, окреслює їх походження, перебіг та цілі. При 

здійсненні управлінської діяльності кожен державний службовець у своїй праці 

перебуває в службовому підпорядкуванні, визначеному правом і в цьому обсязі 

кожна його дія може контролюватись певною уповноваженою особою чи 

органом вищої компетенції. Також і вся його праця протягом службової кар’єри 

оцінюється через якість виконання ним своїх безпосередніх обов’язків за 

критеріями, встановленими правовими нормами. 

Таким чином, виділення адміністративно-правового аспекту в правовому 

регулюванні відносин у сфері державної служби є виправданим з огляду на два 

фактори. По-перше, одним із основних об’єктів регулюючого впливу саме 

адміністративного права є відносини, що виникають в процесі управлінської 

діяльності державних службовців і, по-друге, норми цієї галузі буквально 
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пронизують більшість напрямів діяльності державних службовців, детально 

регламентуючи виникнення та розвиток управлінських правовідносин. 

Адміністративно-правове регулювання є багатоплановим і його норми  

наявні у великій кількості розрізнених нормативних актів. Проте якість будь-

якого правового впливу визначається не кількістю діючих норм, а перш за все 

результатами застосування того чи іншого положення закону на практиці. На 

базі цих результатів вже можна визначити, наскільки ефективним для 

досягнення бажаних наслідків виявилось прийняття певної норми. Причому 

сама ефективність норми права розглядається не просто як результат її дії, а як 

співвідношення між цим результатом та соціальною ціллю, покладеною в 

основу правового припису. 

Державне управління як і державна служба перебувають в органічній 

єдності з правом. Тобто неможливо уявити їх поза правом, без застосування 

правових засобів, без використання правової форми у межах окремих його 

функцій, стадій та процедур. Саме право підтримує належний рівень 

урегульованості та порядку всієї сукупності суспільних відносин, які так чи 

інакше входять до сфери державного управління, у тому числі й державної 

служби. Тут мова йде про загально-регулятивний аспект, про роль права як 

універсального регулятора суспільних відносин в цілому. Суспільство як 

складна динамічна система характеризується тим, що різноманітність реально 

існуючих суспільних зв’язків об’єктивно випереджає за часом збільшення 

різноманітності свідомого регулюючого впливу на ці зв’язки. Для усунення 

такої невідповідності потрібне постійне удосконалення законодавства, що 

регулює різні види суспільних відносин, у тому числі й в сфері державної 

служби. 

У свою чергу, трудове право України являє собою систему встановлених 

або санкціонованих державою правових норм, які регулюють трудові і тісно 

пов’язані з ними відносини в суспільній організації праці [107; 108; 109; 110]. 

До предмету цієї галузі права входять: правовідносини, що виникають у зв’язку 

з працевлаштуванням державних службовців; правовідносини по професійній 
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підготовці й підвищенню кваліфікації державних службовців; трудові 

правовідносини; правовідносини профспілкових та інших уповноважених 

трудовим колективом органів з приводу організації праці, встановлення і 

застосування її умов; правовідносини по участі в управлінні виробництвом 

трудових колективів і окремих працівників; правовідносини по нагляду та 

контролю за охороною праці й дотриманням трудового законодавства; 

процесуально-трудові відносини; правовідносини по соціальному страхуванню 

та пенсійному забезпеченню державних службовців тощо. 

Фінансово-правові норми, в свою чергу, врегульовують порядок 

використання органами управління коштів державного чи місцевих бюджетів. 

Тобто, теж значною мірою забезпечують частину службово-трудової 

діяльності.  

Органи державної виконавчої влади, не кажучи вже про підприємства, 

засновані на державній формі власності, та їх службовці  виступають 

повноцінними учасниками цивільно-правового обороту і укладають в процесі 

своєї діяльності цілий ряд договорів, урегульованих нормами цивільного права 

[111, с.66-69]. 

Таким чином в принципі майже кожна галузь права має певне відношення 

до організації державної служби, оскільки право в цілому має управлінську 

природу, яка проявляється в притаманних йому властивостях: нормативності, 

формальної визначеності, оптимальності правових вимог, здатності впливати на 

суспільні відносини, що виникають в основних сферах суспільного життя. 

Звідси, державна служба є комплексним правовим інститутом, який 

інтегрує в собі як норми трудового, так і норми адміністративного права. 

Державні службовці перебувають як у трудових, так в адміністративних 

правовідносинах. При цьому трудові правовідносини виникають між 

державним службовцем і органом державної служби,  адміністративні - між 

державним службовцем і третіми особами (населенням, підприємствами, 

установами, організаціями тощо). Державний службовець стає учасником 

управлінських правовідносин у зв’язку з укладенням трудового договору, тому 
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без трудових правовідносин не можуть виникнути управлінські 

правовідносини. Саме тому правовідносини, які виникають між державним 

службовцем і органом держаної служби доцільно називати службово-

трудовими.  

Складність, комплексний характер та багатоаспектність державної 

служби  України, знаходять своє віддзеркалення в системі державних рішень, 

основу яких складають закони і підзаконні акти. Існує три напрямки діяльності 

щодо удосконалення права та його використання як засобу забезпечення 

функціонування державної служби. По-перше, це дослідження відповідних 

структур і процесів з метою визначення та пізнання властивих їм 

закономірностей та розробки на даній основі правових норм, необхідних для 

удосконалення системи проходження служби. По-друге, вивчення практики 

функціонування державної служби, для пізнання того, чи є вона ефективною, та 

намітити шляхи її вдосконалення. По-третє, проведення соціальних досліджень 

з метою визначення ефективності чинної правової системи державної служби, 

розуміння механізму впливу правових норм на людей, а також удосконалення 

певних правових відносин і процедур. 

Найсуттєвішу рису вдосконалення законодавства яке регулює відносини 

у сфері державної служби слід бачити в тому, що воно повинно бути 

спрямоване на підвищення рівня керованості важливих сфер проходження 

служби державними службовцями, а отже на створення умов для ефективного 

виконання ними своїх трудових функцій. Роль права у сфері функціонування 

державної служби пов’язана з його регулюючим впливом на службово-трудові 

відносини. Саме за допомогою переважно правових норм забезпечується 

змістовність трудового впливу, взаємозв’язки учасників трудових відносин, 

розподіл між ними завдань, повноважень та відповідальності, чіткість 

визначення компетенції кожного з них. Даний аспект можна назвати службово-

регулятивним, оскільки йдеться про службову роль права в підтриманні 

належного „режиму” організації праці [40, с.265]. 
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Правові засади державної служби складають юридичні норми, принципи, 

що регулюють порядок формування і її практичне здійснення. В юридичному 

значенні державна служба належить до публічно правової сфери, що регулює 

суспільне, державне життя людини. Специфіку правового опосередкування і 

організації державної служби визначає те, що вона завжди пов’язана з владою. 

У ній (державній службі) багато імперативного - необхідного, обов’язкового, 

того, що неодмінно слід здійснювати незалежно від бажання чи волі особи, що 

знаходиться на державній службі. Тут проявляється відмінність державної 

служби від праці, що відноситься до приватного життя людини, де 

приватноправові відносини регулюються цивільним законодавством. Державна 

служба – комплексний правовий інститут, який регулює організацію і 

діяльність всіх державних службовців і складається з правових норм різних 

галузей права [112]. 

Правове регулювання у сфері державної служби охоплює такі складові: 1) 

формування системи державної служби; 2) створення статусу державного 

службовця і гарантій його здійснення; 3) механізм проходження державної 

служби. 

 Державна служба у правовому відношенні являє собою систему правових 

норм, що регламентують державно-службові відносини, окремої категорії 

працівників – державних службовців, тобто їх права, обов’язки,  заходи 

стимулювання та обмеження, їх відповідальність, порядок виникнення і 

припинення службових відносин. Тут чітко проявляється інституційність 

державної служби. Вона виступає як комплексний інститут, що складається з 

різних галузей права і включає в себе багато підінститутів. 

У теорії права термін „інститут” означає сукупність правових норм, що 

регулюють однорідні суспільні відносини, які утворюють самостійну 

відокремлену групу, пронизані внутрішньою єдністю та охоплюють усі суттєві 

моменти регулювання відповідної сфери [25]. Головна функція правового 

інституту полягає в забезпеченні цілісного, відносно закінченого регулювання 

правовідносин у межах конкретної ділянки суспільних відносин. Інститут 
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державної служби складається з первинних юридичних положень - правових 

норм, що встановлюють різні за своїм характером і значенням державно-

службові відносини. Державна служба є комплексним правовим інститутом, 

оскільки включає в себе правові норми різних галузей права 

(адміністративного, трудового, конституційного та інших) і складається з 

окремих підінститутів: принципів державної служби, статусу державних 

службовців, атестації тощо. 

Діяльність державних службовців опосередковується матеріальними і 

процесуальними нормами права. Матеріальні норми в інституті державної 

служби встановлюють статутні положення, що визначають принципові риси 

цього правового інституту. До таких норм відносяться, зокрема: поняття 

державної служби, державного службовця та посадової особи; принципи 

державної служби; правовий статус державного службовця (права, обов’язки, 

правообмеження, пільги, гарантії і компенсації); способи заміщення посад; 

іспитовий термін; атестація; службова дисципліна; умови служби; способи і 

підстави для припинення державної служби; контроль і нагляд у системі 

державної служби. У свою чергу процесуальні норми регулюють відносини 

щодо реального виконання положень, які містяться у матеріальних правових 

нормах. Причому в кожному конкретному підінституті, який входить до 

інституту державної служби, містяться специфічні процесуальні положення і 

процедури. До них належать, зокрема, процедури, пов’язані з проходженням 

державної служби [113, с.218]. 

Таким чином, сучасний правовий інститут державної служби  - це 

система правових норм, яка регулює державно-правові відносини, що 

складаються у процесі організації самої системи державної служби, статусу 

державних службовців, гарантій і процедур його реалізації, а також механізму 

проходження державної служби. Отже, правовому регулюванню мають 

підлягати три великі сфери в системі державно-службових відносин: 1) 

формування системи державної служби; 2) створення статусу державного 

службовця і гарантій його здійснення; 3) механізм проходження державної 
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служби (тут може бути велика кількість процесуальних норм, що 

застосовуються в різних підінститутах, що входять до структури державної 

служби). 

Правове забезпечення державної служби можна визначити як створення 

та підтримку в необхідних межах конструктивісті організаційно-

функціональних характеристик систем управління за допомогою 

впорядковуючого впливу всього арсеналу юридичних засобів. Нормотворча 

діяльність правовідносин у сфері державної служби має на меті забезпечити: а) 

юридичне закріплення існуючих у цій галузі відносин та їх правове 

регулювання; б) формування нових відносин, відсутніх на цей момент, але 

бажаних чи необхідних з точки зору виконання перспективних завдань; в) 

ліквідацію відносин та ситуацій, що віджили та гальмують розвиток нових 

прогресивних тенденцій державної служби.  

Названі цілі досягаються роботою в двох основних напрямах: а) правовою 

організацією  управління державною службою, яка передбачає юридичне 

закріплення завдань, компетенції, функцій, організаційної структури всіх ланок 

даної системи; б) правовою організацією здійснення  трудових функцій  

кожною її ланкою з нормативним визначенням форм, методів та прийомів 

найбільш ефективної діяльності системи.  

Завдання правового забезпечення службово-трудових відносин 

різноманітні. В узагальненому вигляді вони зводяться до: забезпечення точного 

розподілу функціональних ролей працівників, їх прав та обов’язків, створення 

системи взаємозв’язку службово-трудових відносин; розмежування і розподілу 

збору, обробки інформації й направлення результатів її аналізу; раціональної 

побудови системи прийняття рішень та точного співвіднесення її з інститутом 

відповідальності; нормативного визначення компетенції посадових осіб під час 

прийняття ними управлінських рішень; упорядковування: розподіл часу, 

необхідного для виконання трудових функцій державними службовцями; 

зв’язку результатів праці з точними критеріями її оцінки, в тому числі з мірою 

оплати, системою морального заохочення і та ін.     
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 Кожне із названих загальних завдань містить у собі багато часткових, 

правове забезпечення вирішення яких здійснюється у різних формах. Із них 

найбільш розповсюдженою є складання посадових інструкцій. Інструкція для 

посадових осіб може мати таку структуру: 1) загальні положення, які 

визначають мету роботи; 2) функції, тобто опис виконуваної трудової 

діяльності; 3) обов’язки та права, тобто встановлення того, як може і повинен 

діяти працівник; 4) зв’язки на посаді, тобто регульовані посадові ділові 

контакти працівника; 5) оцінка роботи та відповідальність за її виконання. 

Поряд із положеннями та посадовими інструкціями, які регламентують 

головним чином що слід робити відповідним органам, структурним підрозділам 

та посадовим особам у сфері трудових правовідносин, правове забезпечення 

останнього передбачає розробку посадових інструкцій, постанов та інших 

нормативних актів, що визначають методи та прийоми  забезпечення трудових 

процесів. Ці правові акти мають містити приписи про те, як треба діяти для 

виконання обов’язків та реалізації прав. Таким чином, нормативно 

встановлюються засновані на використанні позитивного досвіду та досягненнях 

науки найбільш правильна послідовність і зміст виконуваних дій. Зокрема, 

нормативного закріплення потребують процедури підготовки й прийняття  

рішень, методи їх здійснення і відповідного контролю за порядком та умовами 

проходження служби державними службовцями. 

Іншим питанням, яке слід враховувати при постановці цілей правового 

регулювання державної служби, є узгодження їх щодо різних ланок виконавчої 

влади як одного рівня, так і по вертикалі. Вказана особливість зумовлена 

значною кількістю органів державного управління та багатоплановістю їх 

завдань. Окрім визначення цілей, вихідним,  первинним  у встановленні змісту 

правового регулювання є принцип найбільш повного задоволення певного 

інтересу. Звичайно, що в діяльності державних службовців на перше місце 

виходить інтерес публічний: „закони і підзаконні нормативні акти покликані 

сприяти вдосконаленню управління у всіх сферах державного життя, 

державному регулюванню для забезпечення публічних  інтересів” [114, с.18] - 
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проте й приватні інтереси окремих громадян тут відкидати не слід, більше того, 

необхідно намагатись задовольняти їх якнайповніше. Адже інтерес публічний в 

тій чи іншій мірі є поєднанням особистих прагнень громадян кожної країни. 

Крім того, самі ж громадяни в якості як державних службовців так і інших осіб, 

що виконують певні владні функції держави, будуть застосовувати норми 

публічного права, і певною мірою від них залежить якість цього застосування. 

Окрім, виявлення соціальних потреб та інтересів для чіткого цілеспрямованого 

правового впливу важливим є встановлення можливостей їх задоволення. Не 

заперечним є те, що юридичні можливості відповідних законодавчих органів та 

органів державного управління при нормотворенні в межах компетенції 

кожного органу не є перешкодою для задоволення цих інтересів. Для реалізації 

будь-якої норми необхідна чітка структура державних органів, наділених 

відповідними владними повноваженнями, які її будуть застосовувати. Окрім 

цього, часто й фінансові можливості здійснення проектів значною мірою 

визначають дієвість нормативних актів, у чому ми неодноразово 

пересвідчувались протягом останніх років державотворення в Україні.  

Таким чином, для чіткої дії правового регулювання державної служби 

просто необхідним є виявлення та чітке фіксування реально існуючих 

залежностей між необхідністю задоволення назрілих суспільних потреб та 

інтересів і можливостями їх задоволення через цілеспрямовану діяльність 

органів управління. І саме правове регулювання як засіб впорядкування і 

нормування суспільних відносин, що виникають в різних галузях суспільного 

життя, виступає в якості універсального механізму виявлення та реалізації 

різноманітних суспільних потреб та інтересів. 

На сучасному етапі розвитку нормативно-правової бази, покликаної 

регулювати правовідносини в сфері державної служби, необхідно зазначити, 

що правове регулювання відповідних службово-трудових процесів не може 

бути сталим, консервативним, воно повинно відповідати вимогам суспільної та 

державної практики, встановлювати оптимальні межі втручання апарату 

управління в діяльність об’єктів управління, забезпечувати ефективний вплив 
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на суспільні відносини. Більш того, правове регулювання відносин у сфері 

державної служби повинно бути комплексним і передбачати не тільки вчасне 

прийняття відповідних актів, але й контроль та нагляд за виконанням правових 

приписів. Воно повинно включати систему норм, які передбачають й різні види 

юридичної відповідальності для державних службовців за недотримання вимог, 

встановлених законом.  

На нашу думку, розвиток державної служби передбачає послідовне 

здійснення систематизованих за напрямами та етапами комплексів практичних 

заходів, спрямованих на забезпечення єдності всіх елементів державної служби, 

на чіткий взаємозв’язок її інституційних елементів з професійно-кадровим 

складом, з корпусом державних службовців. 

Першочерговими завданнями, які повинні забезпечити реформування 

системи державної служби є: удосконалення структури управління державною 

службою; удосконалення правових засад державної служби; забезпечення 

професіоналізму державних службовців і сумлінного виконання ними своїх 

посадових обов’язків; забезпечення дієвого контролю в системі державної 

служби, включаючи заходи щодо запобігання корупції та іншим зловживанням; 

поліпшення інформаційного, фінансового, матеріально-технічного 

забезпечення державної служби; організація наукових розробок і аналітичного 

супроводження реформи державної служби. 

В умовах перехідного етапу економіки система державного управління і 

апарат її реалізації — державна адміністративна система знаходяться в стадії 

реформування, динаміка змін у якій залежить від комплексу взаємопов’язаних 

факторів, що враховують приватизаційні процеси, інноваційні тенденції, 

фінансово-грошову політику, зміни у політичній структурі, стан і напрями 

розвитку окремих ланок господарського комплексу. Врахувати 

багатокритеріальний комплекс чинників державного розвитку можна тільки на 

підставі системного підходу в межах відповідної наукової програми. 

Насамперед повинні бути сформовані концептуальні моделі сфер управління, 

серед яких вагоме місце займає модель регулювання кадрового ресурсу 
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державної служби і процесів, пов’язаних із змістом і структурою діяльності 

корпусу державних службовців. Потребують суттєвого вдосконалення 

процедури відбору кадрів, проведення конкурсів, забезпечення прозорості і 

гласності під час призначення на посади та просування по службі, робота з 

кадровим резервом, професійна підготовка та підвищення кваліфікації кадрів. 

Необхідно визначити критерії якості роботи державних службовців та їх 

поведінки в суспільстві, систему об’єктивної оцінки діяльності та ротації 

кадрів, забезпечити конкурентоспроможність державної служби на ринку праці, 

підвищити заінтересованість кадрів у продуктивній і якісній роботі, запобігати 

корупції, посилити відповідальність за неналежне виконання службових 

обов’язків. 

Необхідно провести дослідження з питань подальшого вдосконалення 

системи органів виконавчої влади, орієнтирами в яких мають бути зменшення 

вузлів трансформування управлінських рішень; консолідація або об’єднання 

органів та їх структурних підрозділів за ознакою спорідненості завдань та 

функцій; деконцентрація і дерегуляція повноважень центральних органів 

виконавчої влади, зокрема з урахуванням Концепції державної регіональної 

політики. 

Першим кроком у роботі щодо оптимізації державного управління було 

функціональне обстеження нормативно-правової бази, яка визначає основи 

функціонування апаратів органів виконавчої влади. На підставі результатів 

проведеного обстеження необхідно розробити наукову методику здійснення 

функціонального аналізу та на її основі разом з усіма органами державної влади 

провести відповідне дослідження функцій і повноважень з метою встановлення 

співвідношень між ресурсами, які виділяються органам державної влади для 

реалізації їх владних повноважень, та результатами їх діяльності. 

Необхідно розробити узгоджені схеми взаємодії процесів управління і 

вимоги до переліку, змісту структурних утворень, порядку їх організації та 

трансформації з метою оптимізації управлінських рішень щодо регулювання 
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ресурсів, необхідних для реалізації рішення, а також спрощення самої 

процедури розроблення управлінського рішення. 

На підставі отриманих результатів необхідно здійснити заходи щодо 

вдосконалення комплексного правового забезпечення державної служби. 

Потребують наукового обґрунтування започатковані схеми ведення обліку 

державних органів, установ і організацій, посади керівних працівників і 

спеціалістів яких відповідно до діючих нормативно-правових актів віднесено до 

категорій посад державних службовців, а також внесення цих посад до 

відповідного реєстру. Необхідно розробити науково обгрунтовані критерії 

щодо процедур віднесення посад до відповідних категорій посад державних 

службовців. 

Потребує відповідного дослідницького опрацювання функціональний 

класифікатор державної служби, рубрики якого складаються з елементів 

термінологічно-понятійної системи державної служби. Комп’ютерна версія 

класифікатора повинна забезпечувати автоматичне посилання на статті чи 

розділи нормативно-правових актів з питань державної служби. Введення в дію 

цього класифікатора спростить процедуру кодифікації нормативно-правових 

актів, надасть цьому процесові системності, полегшить користування цими 

актами. 

Передумовою залучення на посади державних службовців компетентних, 

висококваліфікованих працівників є формування дієвого кадрового резерву. 

Необхідно розробити методику оцінки потенційних можливостей кандидата на 

відповідну посаду і процедури залучення перспективних фахівців до державної 

служби, передбачивши особливі умови їх соціального захисту та звільнення з 

державної служби. 

Є необхідність у розробленні спеціальних засобів оцінки якісного складу 

керівників підприємств, установ і організацій, що дозволить надавати 

розширені рекомендації щодо формування резерву на посади в системі 

державної служби. 
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Удосконалення процедури прийняття на державну службу передбачає 

запровадження єдиного порядку проведення конкурсу і стажування із 

складанням іспиту, порядок проведення якого необхідно розробити з 

урахуванням досвіду інших країн, розробок вітчизняних наукових установ і 

навчальних закладів. 

З метою забезпечення органів державної влади висококваліфікованими 

кадрами, набуття ними практичного досвіду необхідно відслідковувати і 

пропонувати переміщення молодих, перспективних працівників на більш 

високі посади, запровадити ротацію кадрів для проходження ними всіх 

ієрархічних ступенів. Таке просування по службі розширює світогляд, 

підвищує управлінську кваліфікацію працівників, запобігає кадровому застою 

та консерватизму, дозволяє краще вивчати кадри та готувати їх до займання 

посад керівників державних органів. 

З метою посилення роботи щодо запобігання корупційним проявам та 

поліпшення виконавської дисципліни необхідно створити комп’ютерні засоби 

для супроводження цих питань, розробити порядок використання даних про 

державних службовців, які вчинили подібне порушення, та заходи щодо 

створення в межах існуючого правового поля методичних рекомендацій з 

ведення роботи щодо запобігання корупційним проявам, іншим зловживанням 

серед державних службовців. 

Важливою складовою підвищення ефективності державної служби є 

поліпшення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців, підготовка нової генерації державних службовців. Основними 

заходами з цих питань мають бути: забезпечення випереджаючого характеру 

змісту навчання з урахуванням перспектив розвитку держави; впровадження 

цільової спрямованості навчання на основі дотримання державних стандартів 

освіти, гнучкості застосування всіх видів, форм і методів навчання, досягнення 

інтенсифікації та оптимізації навчального процесу; удосконалення цільової 

підготовки кадрового резерву на посади державних службовців I — III 

категорій; розширення підготовки та перепідготовки державних службовців у 
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межах спеціальності “державна служба” освітнього напряму “державне 

управління” за спеціалізаціями з економіки, права, соціальних, гуманітарних, 

кадрових питань тощо; оптимізація мережі навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців; запровадження дистанційного навчання, що дасть можливість 

розширити професійне навчання державних службовців без відриву від роботи; 

забезпечення єдиного навчально-методичного управління та координація 

практичної діяльності всіх структурних елементів системи державного 

управління. 

Ці заходи вимагають постійної наукової підтримки. Дослідження у цьому 

напрямі повинні базуватися на положеннях теорії системних досліджень, 

сучасних педагогічних методиках, методах соціології і психології. 

Вирішення викладених завдань є об’єктивною необхідністю і потребує 

координації зусиль як державних службовців, так і спеціалізованих наукових 

колективів. Необхідно започаткувати цілісну наукову програму, яка повинна 

стати основою для визначення підходів щодо реалізації державної політики у 

сфері державної служби, а також напрямів реформування системи державного 

управління. 

Таким чином, для підвищення ефективності державної служби необхідно: 

визначити та запровадити стандарти професійної діяльності державних 

службовців на засадах стратегічного планування діяльності державних органів 

з орієнтацією на надання державних послуг; забезпечити моніторинг 

ефективності діяльності державних органів та їх посадових осіб щодо реалізації 

стратегічних документів і надання послуг; удосконалити систему добору кадрів 

на державну службу для визначення найбільш кваліфікованих фахівців з питань 

економічної, підприємницької, фінансової, банківської та інших видів 

діяльності, обізнаних із сучасними управлінськими технологіями, та здібних 

випускників вищих навчальних закладів; удосконалити систему оплати праці 

державних службовців на засадах забезпечення її конкурентоспроможності на 
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ринку праці та заохочення державних службовців за результативну, сумлінну 

роботу. 

Вдосконалення правового регулювання державної служби повинно 

здійснюватись на таких засадах, як: 1) конституційність та законність 

регулювання діяльності державних органів та державних службовців, їх 

взаємодії з інституціями громадянського суспільства; 2) професійність, 

демократичність та прозорість системи державної служби, процедури 

прийняття органами державної влади рішень, забезпечення участі громадян у 

процесі їх підготовки, об’єктивне та оперативне інформування громадян 

України про діяльність державних органів і державних службовців; 3) 

патріотизм державних службовців та неухильне дотримання ними вимог 

законодавства, етичних норм і правил поведінки, насамперед щодо 

недопущення проявів корупції та зловживання службовим становищем, 

конфлікту матеріальних та інших особистих інтересів; 4) політична 

нейтральність державних службовців, чітке розмежування політичних та 

адміністративних посад, повноважень та відповідальності осіб, що їх займають; 

5) стабільність державної служби, надійна захищеність державних службовців 

від політичного чи іншого незаконного втручання у виконання ними службових 

обов’язків. 

На нашу думку, необхідно законодавчо врегулювати такі основні 

проблеми у сфері державної служби, як: 1) запровадження більш ефективного 

механізму забезпечення реалізації громадянами України конституційного права 

на рівний доступ до державної служби, недопущення привілеїв чи обмежень за 

будь-якими ознаками – з одного боку, та закріплення більш високих вимог до 

кандидатів на посади державних службовців, зокрема щодо їх професійності, 

знання ними законодавства України, здатності до роботи з громадянами, їх 

об’єднаннями, органами місцевого самоврядування, засобами масової 

інформації в умовах відкритості і прозорості, володіння державною мовою – з 

іншого; 2) розмежування сфер застосування норм публічного та приватного 

права для регулювання відносин у сфері державної служби; 3) забезпечення 
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системного правове врегулювання всіх форм державної служби, включаючи 

державну службу в органах законодавчої та виконавчої влади, в судах, органах 

прокуратури, на дипломатичній службі, державній прикордонній службі, 

державній митній службі, інших державних органах, а також у міліції, 

Збройних Силах України, установах служби виконання покарань тощо; 4) 

закріплення нормативного виокремлення загальної державної служби, яка 

регулюється загальним законодавством про державну службу, та 

спеціалізованої державної служби, яка регулюється спеціальним 

законодавством, що розробляється на основі загального законодавства про 

державну службу і передбачає спеціальні умови проходження державної 

служби у відповідних державних органах; 5) впорядкування класифікації посад 

державних службовців, виходячи з обсягу їх повноважень, складності роботи, 

відповідальності; 6) розмежування політичних та адміністративних посад у 

державній службі; 7) удосконалення правового регулювання надання 

адміністративних послуг державними службовцями; 8) реформування системи 

оплати праці державних службовців з метою залучення до державної служби 

найбільш кваліфікованих фахівців, посилення мотивації їх роботи, зокрема 

шляхом підвищення посадових окладів, частки посадового окладу в загальному 

розмірі заробітної плати, ліквідації необґрунтованої міжвідомчої різниці у 

розмірі окладів для однакових за обсягом та характером повноважень посад 

державних службовців, впорядкування системи використання надбавок та 

доплат, забезпечення більш диференційованого їх використання на основі 

об’єктивних даних атестації або іншого оцінювання роботи державного 

службовця, рівня його кваліфікації, обсягу повноважень, складності 

виконуваних завдань, забезпечення обмеження ролі суб’єктивних факторів під 

час призначення надбавок та доплат; 9) підвищення відповідальності 

державних службовців за додержання законодавства, кваліфіковане та 

своєчасне виконання посадових обов’язків, ефективне використання 

фінансових та інших ресурсів держави. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ 

2.1. Процес управління державною службою 

 Управління - надзвичайно важлива сфера реалізації державної влади. За 

своїм змістом воно органічно поєднано з державно-службовими відносинами. 

Тому необхідним є суттєве поглиблення досліджень управлінської 

проблематики в сфері державної служби, а в межах юридичних наук - особливо 

її організаційно-правових аспектів. Зокрема, більшої теоретичної уваги 

потребує аналіз суспільної сутності управління державною службою, характеру 

співвідношення і взаємодії органів державної служби між собою та іншими не 

державними органами, розмежування управління державною службою на 

загальнодержавному і місцевому рівні, забезпечення пріоритету прав і свобод 

людини і громадянина в діяльності державних органів. Цілеспрямований 

упорядкований вплив на різноманітні суспільні зв’язки, витікаюча звідти 

взаємодія суб’єкта та об’єкта управління  — усе це підводить нас до висновку 

про те, що зрозуміти реальний механізм дії цього інструменту можна лише за 

умов вивчення його основних елементів, їх взаємозв’язків значущості кожного 

з них, яка виявляється в процесі досягнення мети  управління. Отже,  

управління як реально діюча (функціонуюча) категорія може і повинна бути 

проаналізована з процесуальних позицій [115, с.23-30]. Так виникає проблема  

управління як процесу, що має велике методологічне значення. Вона, звичайно, 

не є новою як не є новим і сам підхід до соціального управління як до 

особливого роду діяльності. Тим не менш, наукова література поки що не 

пропонує однозначного вирішення питання як про сутність  управління з 

позицій процесу, так і про його структуру [40; 83; 116; 117; 118]. Деякі сторони 

цієї проблеми не втратили своєї актуальності і в наш час.                           

Основною базовою системи управління є: механізм управління (цілі, 

функції, принципи, методи); управляюча система в статиці (структура 

управління - органи управління, кадри управління, техніка); управляюча 
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система в динаміці. До цього також можна додати ще удосконалення системи 

управління (як продовження функціонування та особлива стадія динаміки). 

Процес управління займає в системі управління особливе місце. Якщо механізм 

характеризує основоположні, фундаментальні складові системи управління, а 

структура - основні елементи цієї системи та їх співвідношення, то сам процес 

управління характеризує реальне життя системи [119, с.110]. Як будь-яке 

реальне функціонування, процес управління найбільш повно та розгорнуто 

характеризує систему управління. В той же час це і найбільш складна для 

аналізу частина системи управління. У процесі управління діють і взаємодіють 

елементи механізму та елементи структури управління. Тому процес 

управління означає появу якісно нових ознак у системі управління, які не 

можна виявити при аналізі управління в статиці. В процесі управління 

найбільш повно реалізуються основні риси управління, такі, зокрема, як 

системність, комплексність. 

У науковій літературі виділяються різні підходи до визначення 

управління  як процесу. Так, одна група вчених розглядає цей управлінський 

процес як сукупність різних видів діяльності працівників управлінських 

структур, які обмежені часом виникнення управлінської ситуації і її закінчення 

шляхом прийняття і реалізації рішення або відмови від його реалізації [120]. 

Найбільш чітко таку позицію висвітлено в підручнику „Теорія управління у 

сфері правоохоронної діяльності” де процес управління розглянуто як 

„комплекс безперервних, взаємопов’язаних і в певному порядку виконуваних 

дій, направлених на рішення практичних завдань управління” [121, с.163]. До 

числа обов’язкових, які постійно повторюються, видів управлінської діяльності 

відносяться: визначення проблеми, постановка цілей; розробка варіантів 

рішення; прийняття (затвердження) рішення; підбір виконавців; оцінка процесу 

виконання рішення, його корегування; облік і оцінка результатів виконання 

рішення. Реалізація управлінських рішень здійснюється поетапно і циклічно. 

Цикл управління включає в себе одержання інформації, її аналіз, оцінку, 

визначення мети, постановку завдання, вироблення та прийняття рішення, 
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організацію його виконання. Такий цикл повторюється безперервно. Якщо було 

поставлено якусь мету або завдання, її досягнення (вирішення проблеми) 

завжди викликає нову ситуацію, що вимагає нових управлінських рішень. 

Друга група вчених дотримується так званого ієрархічного підходу. 

Управлінський процес в їх розумінні становить собою одночасно діяльність 

системи і підсистеми в системі більш високого рівня. У процесі такої взаємодії 

внутрішньо-системних елементів здійснюється реалізація цілей, поставлених 

системою більш високого рівня. На думку А.М.Омарова, такий підхід дозволяє 

„підпорядкувати локальні завдання підсистеми загальній кінцевій меті 

системи”, що служить передумовою „підвищення ефективності управлінської 

діяльності”, „дозволяє керівникам своєчасно переоцінити на випадок необ-

хідності стан системи і уточнити її цілі” [122, с.92]. Слід відзначити, що 

головною особливістю ієрархічного підходу при аналізі управлінського 

процесу є врахування підпорядкованості елементів управління, які прояв-

ляються через відносини субординації. Головне призначення управлінського 

процесу - чітке і своєчасне виконання завдань, поставлених згори. 

Поряд з динамічним та ієрархічним підходами в теорії і практиці 

управління отримав визнання також функціональний підхід. Його представники 

розглядають управлінський процес не у вертикальному (відносини 

субординації), а в горизонтальному аспекті (відносини координації) [123, с. 38-

47]. Вони уявляють управління як особливий вид трудової діяльності, 

підпорядкованої законам розподілу, спеціалізації праці. Саме дія таких законів 

обумовлює розподіл людей в апараті управління на спеціалізовані професійні 

групи, яким належить вирішувати визначені завдання і виконувати конкретні 

функції управління. Управлінський процес з цієї точки зору постає як комплекс 

взаємопов’язаних у часі і в просторі видів діяльності, здійснюваної суб’єктами 

управління (керівниками і спеціалістами) при їх цілеспрямованому впливі на 

об’єкт. Процес управління становить собою, на думку прихильників 

функціонального підходу, послідовну реалізацію постійних або тимчасових 

функцій: аналітичної, інформаційної, планово-цільової, організаційної, 
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корегування, обліково-контрольної. Різниця полягає тільки в тому, що пре-

дставники функціонального підходу по-різному визначають число і назви 

функцій. Так, наприклад, Д.Ру і Д.Сульє в структурі процесу управління 

виділяють п’ять етапів-функцій: завдання, інформація, рішення, виконання і 

оцінка [124, с.29]. 

При розгляді змісту процесу управління слід мати на увазі, що він 

включає в себе технічний, виробничий, правовий і соціальний аспекти. Так, з 

технічної точки зору процес управління - це управління інформаційними 

потоками. Враховуючи якісні зміни в характері сучасної злочинності, 

необхідною передумовою ефективної діяльності державних службовців стає 

своєчасне забезпечення їх комп’ютерною технікою і новими інформаційними 

технологіями. У виробничому плані процес управління - це постійне 

відтворення і налагодження зв’язків, забезпечення оптимальної взаємодії між 

галузевими службами, підрозділами, погодження їх спільної діяльності. У 

правовому аспекті - це суворе дотримання законності при виробленні й 

реалізації управлінських рішень. Соціальна сторона процесу управління за 

сучасних умов характеризується тим, що взаємовідносини між учасниками 

управлінського процесу ґрунтуються на принципах демократії, соціальної 

справедливості, забезпеченості й соціальної захищеності [125, с.120]. При 

організації процесу управління необхідно враховувати і технологічну, 

процедурну сторону. Технологічне забезпечення процесу управління включає в 

себе сукупність дій, акцій та процедур, що виконуються працівниками органів 

управління, які складають комплекс управлінських рішень і заходів щодо їх 

реалізації.  

У процесі управління діють і взаємодіють елементи механізму та 

елементи структури управління. Тому процес управління означає появу якісно 

нових ознак у системі управління, які не можна виявити при аналізі управління 

в статиці. В процесі управління найбільш повно реалізуються основні риси 

управління, такі, зокрема, як системність, комплексність. При аналізі процесу 

управління вивчається система управління з урахуванням фактора часу та 
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фактора терміну. При аналізі процесів управління досліджуються цикли 

управління, які мають свій власний зміст. Процеси управління в порівнянні з 

іншими ділянками системи управління носять більш творчий характер. В них 

більше елементів мистецтва. Тут важче знайти якісь суворі принципи і 

великого значення набуває фактор ситуації.  

Процес управління досліджувався у рамках загального аналізу проблем 

управління з різних позицій. Насамперед слід назвати групу підходів, за якими 

досліджувалися змістовні сторони процесу управління. При цьому в якості 

змісту висуваються або суто виробничі проблеми, або комплекс виробничих, 

технічних, економічних, соціальних проблем, або власне управлінські 

проблеми [125, с.112]. Інша група підходів до аналізу проблем процесу 

управління може бути названа організаційною. Найважливішим в цій групі є 

кібернетико-інформаційний підхід. До цієї групи належить аналіз процесів 

управління на предмет їх моделювання, для цілей формування автоматизованих 

систем управління й аналіз процесу управління як бази організації правильної 

системи  діловодства [127, с.56]. Четверта група підходів аналізує процес 

управління як вияв творчої активності людей, що беруть участь у процесі 

управління. Тут, насамперед, необхідно відмітити психологічний та правовий 

аналіз процесу управління [128, с.203]. 

Змістовний аналіз процесу управління залежить від специфіки об’єкта 

управління. Окрім змістовного аналізу процесу управління з позицій об’єкта, 

ведеться змістовний аналіз цього процесу з позицій і самого управління. В 

цьому випадку в центрі аналізу опиняються проблеми змісту управлінської 

діяльності. Зокрема, можуть  досліджуватися цілі управління, методи, кадри і т. 

д. Ці проблеми розглядаються не самі по собі, а як частини єдиного процесу 

управління в їх взаємодії. Це дозволяє, наприклад, з’ясувати співвідношення 

цілей та методів управління, що є важливою проблемою функціонування 

державної служби. Інший аспект змістовного управлінського аналізу процесу 

управління - дослідження того, що робиться в процесі управління, які проблеми 

вирішуються, як і чому. Це більш глибокий аналіз, ніж просто дослідження 
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взаємодії цілей, методів, кадрів і т. д. У ході аналізу досліджуються ті рішення, 

які приймаються з точки зору їх змісту. Процес управління виступає як процес 

вибору цілей, який відповідає цим цілям методу, підбору необхідних кадрів, їх 

конкретній розстановці та ін. 

  Найбільш розвинутими є організаційні концепції процесу управління. 

Насамперед тут слід виділити аналіз послідовних етапів процесу управління, 

відмітивши при цьому, що при виділенні етапів управлінського циклу різними 

авторами спостерігаються істотні розходження. Предметом цих розходжень є 

цільова стадія, яку  не правомірно виключають із циклу, співвідношення 

прогнозування та планування. Інший розповсюджений підхід до визначення 

змісту етапів управлінського циклу пов’язаний з підготовкою, прийняттям та 

реалізацією рішення. Проблему етапів управлінського циклу ретельно 

досліджував ще А.Файоль [129]. Він виділив стадії передбачення, організації та 

інші. У працях теоретиків системного аналізу виділені, наприклад, такі стадії, 

як підготовка рішення, аналіз інформації [130, с.102]. 

У наш час дискусія про співвідношення підходів до аналізу 

управлінського процесу продовжується. Багато непорозумінь тут виникає 

насамперед у зв’язку з тим, що різні автори вкладають різний смисл в одні і ті 

ж поняття, це стосується таких понять, як етап, стадія, операція. Так, Г.І. 

Петров називає лише три стадії управлінського циклу: рішення, виконання, 

контроль [49, с.233].  І.П. Шадрін включає в управлінський цикл чотири стадії: 

рішення, організація, облік, контроль [131, с.28]. В.Г.Афанасьєв вважає, що цей 

цикл складається з п’ятьох стадій: виробка та прийняття управлінського 

рішення, організація, регулювання, коригування, контроль та облік [48, с.207]. 

Ю.О.Тихомиров вважає, що управлінський цикл включає в себе одинадцять 

стадій: прогнозування, планування, збір інформації, аналіз інформації, 

підготовка управлінського рішення, прийняття управлінського рішення, 

організація, регулювання, контроль, координація, оцінка результатів [132, с.15]. 

Існують також спроби виділити в управлінському циклі такі стадії, як 

попереднє управління, оперативне управління, контроль [133, с.78]. Наведений 
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перелік підходів до визначення змісту управлінського процесу, звичайно, не є 

вичерпним, існує багато інших поглядів на цю проблему.  

Інша організаційна концепція процесу управління наголошує на аналізі 

суб’єктів, що беруть участь у процесі управління, порядок їх взаємодії і т. д. До 

організаційних характеристик процесу управління належить і процедурна 

характеристика. Тут виділяються елементи процесу управління. Потім 

визначається порядок та послідовність розташування цих елементів процедури.  

Щодо правового та психологічне трактування процесу  управління, то 

більшість фахівців права тяжіють до статичного аналізу управління: структура, 

права, функції, норми і т. д. Разом з тим, усе більшу увагу юристи приділяють 

правовим аспектам саме процесу управління. Це дуже важливо, бо ускладнення 

процесу управління, необхідність його кращої організації потребують більшої 

правової регламентації цього процесу. При аналізі процесів управління 

важливе місце займають його психологічні аспекти. Так, встановлення 

постійних прямих зв’язків між соціальними системами (органами, установами, 

підприємствами і т. д.) має і чисто психологічні переваги: між працівниками 

двох соціальних систем виникає психологічний контакт, який істотно полегшує 

вирішення проблем з  урахуванням інтересів відповідних систем. Аналіз змісту 

правової, психологічної та організаційної сторони управління показує, що 

процес управління державною службою - це діяльність об’єднаних у певну 

організаційну структуру суб’єктів управління (органів, підрозділів, та 

керівників), яка спрямована на вирішення практичних проблем 

функціонування державної служби, досягнення поставлених перед нею 

управлінських цілей. 

Процес, звичайно, характеризується як рух якогось явища, послідовність 

зміни станів, етапів, стадій розвитку; сукупність послідовних дій для 

досягнення якого-небудь результату [134, с.1087]. Стає зрозумілим, що процес 

управління - це діяльність, причому яка неоднозначно виявляється і має свою 

внутрішню, побудовану на началах послідовності окремих дій структуру. Такі 

загальнонаукові позиції можуть і повинні бути використані з метою 
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процесуальної характеристики  управлінні в цілому та управлінні державною 

службою зокрема. Під процесом управління державною службою можна 

розуміти загальне виявлення її функціонування. Так, наприклад, його 

характеризують саме як дію системи управління, як хід реалізації його 

управлінських функцій, як динамічну характеристику всього соціального 

управління [135, с.109]. Інакше кажучи, процес управління державною 

службою -  це функціонування одного із підвидів системи соціального 

управління, основним функціональним завданням якого є управління 

професійною діяльністю осіб, які займають посади в державних органах та їх 

апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави.  

Принциповим у цьому плані є наступне положення: ряд авторів вважають, що 

категорія „процес управління” має розглядатися стосовно діяльності лише 

суб’єкта  управління, але не стосовно усіх елементів соціальної керованої 

системи” [136, с.100]. На нашу думку, ця позиція є непереконливою. Не можна 

говорити про процес управління, тобто про процес функціонування системи 

управління, не включаючи при  цьому  усі її елементи: суб’єкта управління і 

об’єкта управління, каналу прямого і зворотного зв’язку та навколишнього 

середовища. Система управління утворюється для того, щоб функціонувати для 

досягнення певної мети. Відсутність хоча б одного з вказаних елементів 

позбавляє нас підстав говорити взагалі про існування системи управління, не 

кажучи вже про її функціонування. Так, не можна визначити процес управління 

як діяльність лише суб’єкта управління, не беручи до уваги реакцію об’єкта 

управління, адекватність його поведінки прийнятим суб’єктом управління 

рішенням. Також не можна уявити і процес прийняття і реалізації 

управлінського рішення без об’єкта управління [130, с.99].  

Процес управління державною службою являє собою єдину систему 

взаємопов’язаних і в певному порядку виконуваних дій, які можуть 

розглядатися як елементи або стадії процесу управління. Процес управління 

визначає динаміку реалізації цілей управління через систему дій, операцій, 

котрі змінюються, розвиваються і удосконалюються. Процес управління 
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державною службою в державних органах складається з низки ключових 

моментів, які в сукупності складають безперервний процес управління  

державними службовцями. Суспільний інститут управління державною 

службою складається із організації набору та добору кадрів, переміщення 

працівників по службі, присвоєння їм категорій, рангів, спеціальних звань,  

стимулювання їх праці, підстав припинення державної служби. Отже, процес 

управління державною службою включає в себе такі складові: добір персоналу; 

введення на посаду нових працівників; планування та розвиток професійної 

кар’єри; оцінка показників діяльності службовців; припинення державної 

служби службовців. 

Ефективне функціонування системи управління державною службою 

залежить не тільки від її організаційної структури, але й від особистих 

характеристик персоналу (розум, характер, мораль, виховання). Саме тому 

такою важливою проблемою є питання поповнення та добору кадрів для 

органів державного управління. Добір персоналу - це процес оцінки 

професійних якостей кола претендентів, визначення придатності кожного з них 

для виконання посадових обов’язків. У вітчизняній науці управління 

персоналом цей аспект є одним із найбільш болючих, адже становлення 

об’єктивної системи добору кадрів є серйозною проблемою в системі державної 

служби України, що ускладнює можливість притоку до неї найбільш 

компетентних і кваліфікованих державних службовців. А тому одним із 

головних завдань адміністративної реформи в Україні є прихід до системи 

управління всіх рівнів висококваліфікованих фахівців нової генерації [137, с.10-

14]. Політика кадрового добору державних службовців повинна базуватися на 

принципі системності й наукового забезпечення. Для успішного розв’язання 

цієї проблеми в кожному органі державного управління повинен бути 

розроблений план поповнення і добору персоналу. Його форми є різними 

залежно від характеру і масштабів організації, але загальна схема добору нових 

працівників є схожою для всіх організацій.  
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Оскільки державна служба України представляє собою управлінську 

(апаратну) діяльність по забезпеченню виконання повноважень державних 

органів, з організаційного боку вона виступає як державно-управлінська 

система, що об’єднує певні управлінські апарати. Як відомо, ефективність будь-

якої управлінської системи залежить від того, наскільки ця система є дієвою і 

здатною до самореалізації, а ця здатність залежить у першу чергу від наявності 

або від відпрацьованості діючого управлінського механізму як реальної 

організаційної сили, опанувавши яку суб’єкт управління починає керувати 

відповідними суспільними процесами. „Суб’єкт управління, - як зазначає 

Д.Н.Бахрах, - це сукупність осіб, які займаються організаційною діяльністю, але 

суб’єкт управління здійснює вплив на суспільні відносини, на речі через волю 

та свідомість людей, проте організація завжди полягає у впорядкуванні іншої 

діяльності,  організаційні  відносини  впорядковують інші відносини. Прямий 

зв’язок має на меті проведення всього комплексу організаційної роботи 

суб’єкта управління з відповідним об’єктом, а зворотній - не тільки для 

передачі інформації, але й реакцію об’єкта на організаційні заходи Таким 

чином, в даному випадку призначення управління полягає в організації спільної 

праці колективу. Даний вид організаційної діяльності має більше управлінський 

характер, проте не позбавлений організаційного аспекту, що дозволяє виділити 

його в самостійний вид саме організаційної діяльності [138, с.8, 52]. 

Існує два основних підходи до виділення системи суб’єктів управління 

через механізм управління: структурно-функціональний і структурно-

організаційний. Л.П.Юзьков, який багато часу присвятив вивченню та 

розмежуванню цих підходів під час аналізу механізму державного управління, 

вказував, що згідно з першим підходом суб’єкти управління розглядаються з 

позицій динаміки та реального функціонування (функцій, завдань, 

повноважень, компетенції, адміністративних важелів тощо). Сам же автор 

віддавав перевагу другому підходу і визначав механізм державного управління 

як організацію практичного здійснення державного управління (виконавчо-

розпорядчої діяльності) [139, с.57-59]. У подальших роботах з цієї 
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проблематики дослідники зіткнулися із необхідністю включення у структуру 

механізму управління таких складових елементів, як цілі управління [85, с.67], 

управлінські цикли, об’єкти управління та взаємозв’язки між суб’єктами та 

об’єктами управління [90, с.16], які, як ми вже з’ясували раніше, становлять 

зміст інших управлінських категорій: управлінські відносини, управлінський 

процес тощо. Але все ж таки вчені одностайні у визнанні обов’язкової 

наявності основного елементу механізму управління – системи суб’єктів 

управління. Саме для аналізу цієї системи, на наш погляд, і мають бути 

застосовані вищезгадані підходи, які і відкриють для дослідника цілісну, повну 

картину управління державною службою з функціональної, організаційної і 

структурної точок зору.  

Державна служба, як і будь-яка інша система суспільних відносин, 

відчуває управлінський вплив з боку відповідного суб’єкта управління, має 

свою певну мету і засоби управління. У зв’язку з цим виникає необхідність 

визначити зміст її структурних елементів, якими є: а) об’єкт управління 

(внутрішня структура і взаємозв’язок складових частин); б) призначення, мета 

сформованої системи; в) суб’єкт управління; г) зміст управлінського впливу. 

Безсумнівно, найбільшу складність представляє визначення об’єкта 

управлінського впливу, його структури, взаємодії складових частин, характер 

середовища тощо, створення моделі управління державною службою. Отже, під 

системою необхідно розуміти сукупність взаємозв’язаних елементів, що 

утворюють певну цілісність, яка володіє власними властивостями, що не 

зводяться до суми властивостей її елементів. 

До складу системи органів управління державною службою входять: 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Головне управління державної служби, управління державної служби 

Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, 

областях, мм. Києві та Севастополі, Координаційна рада з питань державної 

служби, Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 

Громадська колегія при Начальнику Головного управління державної служби 
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України, міністри, керівники державних комітетів та інших центральних 

органів виконавчої влади, керівники державних органів усіх рівнів. У 

сукупності ці державні органи та окремі посадові особи утворюють державну 

управлінську владу, що складає разом з політичною владою - державну владу 

України. Оскільки державна служба направлена на забезпечення виконання 

повноважень тих державних органів, у складі яких здійснюється, то у кожному 

з них має свою специфіку, що дозволяє говорити про державні служби цих 

органів, рівнів і гілок влади, як складових частин єдиної державної служби 

України. 

Відповідно до Положення „Про Головне управління державної служби 

України” затвердженого Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року № 

1272 [140] Головдержслужба України є центральним органом виконавчої влади 

із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. 

Вона забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної 

служби та функціональне управління державною службою. 

Основними завданнями Головдержслужби України є: участь разом з 

іншими державними органами у формуванні та проведенні державної політики 

у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

забезпечення функціонального управління державною службою; прогнозування 

і планування потреби державних органів та їх апарату в кадрах; розроблення 

заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація і 

контроль за їх виконанням; здійснення методичного керівництва проведенням 

конкурсного відбору, атестації державних службовців та заходів, спрямованих 

на запобігання проявам корупції серед державних службовців; організація 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців; 

координація роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з 

керівниками державних підприємств, установ, організацій, пов’язаної з їх 

підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації; організація та 

координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної 

служби; участь у проведенні адміністративної реформи; проведення 
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функціонального обстеження центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

здійснення на його основі аналізу системи державного управління та підготовка 

пропозицій щодо підвищення її ефективності; участь у здійсненні іншими 

державними органами контролю за додержанням законодавства про державну 

службу, визначених законодавством умов реалізації громадянами 

конституційного права на таку службу; забезпечення дотримання єдиних вимог 

професійної відповідності кандидатів на заняття посад державних службовців; 

розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державних службовців.  

Відповідно до покладених завдань Головдержслужба України: 1) 

розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 

нормативних актів з питань, що належать до її компетенції; 2) проводить аналіз 

фактичного складу державних службовців і готує пропозиції державним 

органам про підвищення ефективності їх роботи; 3) веде комп’ютерний облік 

даних про державних службовців першої-третьої категорій; 4) формує та веде 

Перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних 

працівників та спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних 

службовців, та реєстр посад державних службовців; 5) здійснює заходи з 

удосконалення конкурсного відбору на державну службу, проведення атестації 

державних службовців із забезпеченням об’єктивної оцінки їх діяльності; 6) 

готує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про 

віднесення існуючих посад державних службовців, які не перелічені у статті 25 

Закону України “Про державну службу”, а також нових посад державних 

службовців до відповідних категорій; 7) вносить у встановленому порядку 

пропозиції Президентові України та Кабінету Міністрів України щодо 

присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади, віднесені до 

першої та другої категорій, готує проекти відповідних актів із цих питань; 8) 

аналізує віковий склад державних службовців, яких призначає на посади та 

звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України; не пізніше 

ніж за три місяці до досягнення ними граничного віку перебування на 
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державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження 

інформує про це відповідно Президента України або Кабінет Міністрів 

України; 9) за зверненням Глави Адміністрації Президента України або 

Міністра Кабінету Міністрів України проводить за участю Державної 

податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і 

Служби безпеки України обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що 

подають кандидати на зайняття посад державних службовців, призначення на 

які здійснює Президент України або Кабінет Міністрів України; 10) надає 

висновки щодо призначення на посади та звільнення з посад перших 

заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які 

відповідають за роботу апарату та кадрових служб, попередньо розглядає 

питання про призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових 

служб цих органів, а також керівників апарату та керівників кадрових служб 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

директорів територіальних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ та організацій; 11) здійснює 

методичне керівництво роботою з кадровим резервом, аналізує пропозиції 

центральних і місцевих органів виконавчої влади стосовно формування 

кадрового резерву на посади державних службовців, призначення на які 

здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а 

також Кабінетом Міністрів України, і узагальнені матеріали щороку подає на 

розгляд Кабінету Міністрів України, аналізує якісний склад кадрового резерву 

та здійснює моніторинг його використання; 12) здійснює заходи, спрямовані на 

запобігання проявам корупції серед державних службовців, узагальнює 

звітність центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань додержання 

вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” та подає її Кабінету 

Міністрів України; 13) перевіряє в державних органах та органах місцевого 

самоврядування додержання вимог Законів України “Про державну службу”, 

“Про боротьбу з корупцією” та інших актів законодавства з питань державної 
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служби; 14) у встановленому порядку проводить службові розслідування з 

питань додержання державними службовцями законодавства про державну 

службу, про боротьбу з корупцією, а також фактів порушення етики поведінки 

державних службовців; 15) готує за результатами функціонального обстеження 

органів виконавчої влади та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції 

щодо підвищення ефективності діяльності цих органів; 16) здійснює 

консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого 

самоврядування; 17) здійснює аналіз потреб державних органів, органів 

місцевого самоврядування в підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації їх працівників та осіб, які перебувають у кадровому резерві; 18) 

бере участь у впровадженні стратегічного планування у практику роботи 

органів державної влади, підготовці пропозицій щодо стандартів і процедур 

планування; 19) бере участь у розробленні переліків і критеріїв якості 

управлінських послуг, аналізує ефективність їх надання; 20) вносить в 

установленому порядку пропозиції про скасування рішень з питань державної 

служби, прийнятих всупереч законодавству, а також пропозиції про усунення 

виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових 

осіб; 21) бере участь у вирішенні питань щодо надання державним службовцям, 

які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, 

безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи 

індивідуальних житлових будинків; 22) разом з Міністерством праці та 

соціальної політики України здійснює заходи із стимулювання праці державних 

службовців, розробляє та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

організації та вдосконалення системи матеріального та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; 23) здійснює відповідно до законодавства України функції з 

управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління 

Головдержслужби України; 24) організовує та координує розроблення науково-

методичного забезпечення навчального процесу, здійснює контроль за якістю 

навчання; 25) формує державне замовлення на підготовку магістрів у галузі 
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освіти “Державне управління”, укладає державні контракти з відповідними 

вищими навчальними закладами і контролює їх виконання; 26) контролює 

формування та виконання державними органами державних замовлень на 

підвищення кваліфікації державних службовців; 27) визначає разом з іншими 

державними органами вимоги до закладів освіти для навчання державних 

службовців і керівників державних підприємств, установ, організацій, здійснює 

конкурсний відбір цих закладів, бере участь у їх ліцензуванні та акредитації, а 

також у сертифікації та погодженні освітньо-професійних програм підготовки і 

професійних програм підвищення кваліфікації в межах своєї компетенції; 28) 

здійснює в межах своєї компетенції разом з іншими органами виконавчої влади 

загальний контроль та організаційно-методичне керівництво, а також надає 

науково-методичну і консультаційно-інформаційну допомогу територіальним 

центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій та галузевим інститутам післядипломної 

освіти; 29) визначає разом з іншими державними органами пріоритетні напрями 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування і керівників державних підприємств, 

установ і організацій, сприяє направленню на навчання за кордон державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі тих, хто 

направляється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги), аналізує та 

веде облік даних з цих питань; 30) дає роз’яснення з питань, що належать до її 

компетенції; 31) організовує конференції, семінари і наради з питань державної 

служби; 32) видає журнал “Вісник державної служби України”, збірники з 

довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і працями з 

питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 33) 

вносить у встановленому порядку пропозиції про вдосконалення форм 

державної статистичної звітності з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування; 34) провадить діяльність, пов’язану з 

вивченням досвіду роботи державної служби в інших країнах, укладає в 
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установленому порядку угоди (договори) про співробітництво з іноземними 

партнерами; 35) виконує функції робочого органу Координаційної ради з 

питань державної служби при Президентові України, здійснює матеріально-

технічне забезпечення Комісії з питань формування кадрового резерву на 

керівні посади державних службовців, забезпечує роботу консультативно-

дорадчих органів, утворених при Головдержслужбі України; 36) установлює 

відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними 

державних службовців; 37) здійснює інші функції, що випливають з 

покладених на неї завдань. 

Указом Президента України від 21 березня 2000 року № 473 було 

затверджено Положення про Координаційну раду з питань державної служби 

при Президентові України [141]. Відповідно до п.3 цього Положення 

основними завданнями Ради є: визначення шляхів, засобів і форм реалізації 

основних напрямів державної політики у сфері державної служби, об’єднання 

зусиль державних органів щодо підвищення її ефективності; розгляд проектів 

реформування системи державної служби та підготовка пропозицій до плану 

заходів її впровадження, аналізу і можливого коригування дій; розгляд проектів 

законів та інших нормативно-правових актів з питань державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, кадрового забезпечення 

державної служби та державних підприємств, установ, організацій; аналіз 

взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації 

кадрової політики та з питань державної служби, підготовка пропозицій щодо 

підвищення ефективності цієї роботи; розгляд питань та пропозицій щодо 

оптимізації та вдосконалення управління державною службою; аналіз стану та 

ефективності використання інтелектуального і управлінського потенціалу 

держави, розроблення заходів щодо стимулювання праці, посилення правових 

гарантій, матеріальної та моральної захищеності державних службовців, а 

також удосконалення адміністративної культури, підвищення відповідальності 

та запобігання проявам корупції серед державних службовців, посилення 

суспільної довіри до державної служби; аналіз стану та розгляд заходів з 
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удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців та керівників державних підприємств, установ і 

організацій, а також проведення наукових досліджень з питань державної 

служби; вивчення та розроблення пропозицій щодо впровадження вітчизняного 

та міжнародного досвіду з питань державного управління, державної служби, 

кадрового менеджменту. 

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. Засідання є правомочним, якщо 

на ньому присутні не менше половини членів Ради. 

Наказом Головдержслужби України від 10 червня 2005 р. №146 [72] було 

утворено Громадську колегію при Начальнику Головного управління державної 

служби України яка є постійно діючий дорадчим органом Головдержслужби, 

головним завданням якого є сприяння реформуванню та розвитку державної 

служби. 

Основними завданнями Громадської колегії є: сприяння реалізації 

громадянами конституційного права на участь в управлінні державними 

справами; представлення інтересів громадськості у її співпраці з 

Головдержслужбою, забезпечення зворотного зв’язку між громадськими 

об’єднаннями, науковцями, представниками засобів масової інформації та 

Головдержслужбою; забезпечення співпраці представників зацікавленої 

громадськості з Головдержслужбою щодо організації та проведення публічних 

громадських обговорень основних напрямів її діяльності та узагальнення цієї 

інформації; виконання дорадчих функцій, участь в опрацюванні і проведенні 

громадської експертизи нормативно-правових актів, розробником яких є 

Головдержслужба. 

Відповідно до покладених завдань, Громадська колегія виконує такі 

функції: 1) розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення 

консультацій з громадськістю, у тому числі за визначеною тематикою, із 

зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення 

інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів; 2) 
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узгоджує на засіданнях Громадської колегії дії, що мають здійснюватися від її 

імені; 3) представляє інтереси Головдержслужби і бере участь у круглих столах, 

громадських слуханнях, експертних обговореннях; 4) опрацьовує отримані за 

результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і 

зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері 

державної служби і подає їх в установленому порядку до Головдержслужби; 5) 

розміщує у засобах масової інформації коментарі з розглянутих Громадською 

колегією систематично інформує громадськість про свою діяльність та 

прийняті рішення. 

Відповідно до Положення „Про Центр сприяння інституційному розвитку 

державної служби”, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2004 р. № 485 [70], він є державною установою і належить до 

сфери управління Головдержслужби. Основними завданнями Центру є: участь 

у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій 

діяльності у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку 

інституцій у контексті європейської інтеграції; наукове, експертне, 

інформаційно-аналітичне, методичне, організаційне та інше забезпечення 

підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, 

адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської 

інтеграції; підвищення професійного рівня державних службовців, 

удосконалення чинних та сприяння впровадженню нових стандартів і процедур 

їх роботи; участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у 

практику роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

поширення правової, наукової та іншої інформації з питань державної служби, 

адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської 

інтеграції; надання консультаційної підтримки у сфері діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державної 

служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті 

європейської інтеграції; інформування громадськості щодо державної політики 
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та заходів з її реалізації у сфері державної служби, адміністративної реформи та 

розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції. 

Центр відповідно до покладених на нього завдань: організовує і 

проводить наукові дослідження та прикладні розробки для забезпечення 

формування та реалізації державної політики у сфері державної служби, 

адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської 

інтеграції; організовує і проводить відповідно до законодавства професійне 

навчання фахівців з питань державного управління та європейської інтеграції, у 

тому числі підвищення кваліфікації державних службовців; удосконалює 

систему щорічної оцінки державних службовців та запроваджує незалежне 

оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час відбору, 

призначення та просування їх по службі; організовує проведення 

функціонального обстеження органів державної влади і розробляє рекомендації 

та пропозиції щодо приведення їх структури у відповідність з функціями, які на 

них покладено; забезпечує консультаційне та науково-методичне 

супроводження функціонального обстеження органів державної влади; бере 

участь у впровадженні стратегічного планування у практику роботи органів 

державної влади, підготовці пропозицій щодо стандартів і процедур 

планування та координації процесу формування державної політики; бере 

участь у створенні та розвитку системи національних електронних 

інформаційних ресурсів, електронно-інформаційної системи “Електронний 

Уряд”, спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі центральних 

органів виконавчої влади, інших комп’ютерних та інформаційних систем у 

частині, що стосується стандартів та процедур державної служби, професійної 

діяльності державних службовців; організовує підготовку матеріалів для 

публікації, засновує друковані засоби масової інформації, видає та 

розповсюджує матеріали, книги та іншу друковану продукцію для поширення 

інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку 

інституцій у контексті європейської інтеграції; виробляє відео- та 

аудіопродукцію відповідного змісту, здійснює її тиражування та 
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розповсюдження; проводить “круглі столи”, семінари, конференції, виставки, 

інші заходи, в тому числі міжнародні, з питань державної служби, 

адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської 

інтеграції; бере участь у розробленні концепцій, проектів законодавчих та 

інших нормативно-правових актів з питань державної служби, адміністративної 

реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції; у межах 

своєї компетенції бере участь у розробленні та виконанні державних та інших 

програм, у тому числі міжнародних, а також програм із залученням 

міжнародної технічної допомоги; організовує проведення тендерів з відбору 

консультантів, підприємств, установ та організацій для виконання покладених 

на Центр завдань; розробляє та подає пропозиції і рекомендації, спрямовані на 

підвищення ефективності державного управління, розвиток державної служби 

та наближення їх до стандартів Європейського Союзу; провадить іншу 

діяльність, не заборонену законодавством. 

Наприкінці підрозділу зазначимо, що завдання державного управління в 

умовах кризи - намагатись зберегти стабільність системи з одночасним 

пошуком нових альтернатив, адже поспішне прийняття необґрунтованого 

стратегічного варіанту реформування в цій ситуації може нанести велику 

шкоду. Аналіз показує, що теорія державного управління та практика ще не 

мають цілісного уявлення про найбільш доцільну систему державної служби 

України. Необхідно уточнити організаційну та структурно-функціональну 

схеми різних рівнів державної служби України та розробити законодавчу базу 

взаємодії у цій сфері державних органів. Важливою формою координації в 

системі державної служби Україні мають стати спільні координаційні органи - 

рад, наукових симпозіумів, нарад та інші форми з рекомендаційними 

функціями.  

З метою раціоналізації системи управління державною службою 

необхідним є: проведення моніторингу ефективності діяльності державних 

органів та їх посадових осіб на основі систематичного комплексного аналізу 

результатів їх діяльності; запровадження механізму аналізу звернень громадян з 
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питань ефективності функціонування апарату державних органів, посилення 

протидії проявам корупції, бюрократизму і корпоративності; удосконалення 

аналітико-прогностичної, інформаційної та координаційної діяльності у сфері 

державної служби шляхом формування відповідного інституціонального 

забезпечення на центральному і місцевому рівні в частині реалізації прямого 

управління державною службою. 

Серед пріоритетних напрямів раціоналізації управління державною 

службою належне місце повинне зайняти врегулювання процедурних питань 

проходження державної служби, зокрема в частині: добору кадрів із 

застосуванням механізму ротації, прозорості просування по службі на основі 

використання інституту кадрового резерву, впровадження процедури 

тестування при проведенні іспитів у процесі конкурсу на зайняття посад 

державних службовців; впровадження механізму попереднього відбору для 

включення до резерву на посади державних службовців із залученням центрів 

оцінювання персоналу, що утворюються в системі управління державною 

службою; залучення до державної служби молоді і закріплення осіб, які мають 

досвід роботи і позитивну оцінку їх діяльності; адаптації молодих державних 

службовців, планування їх кар’єри, розв’язання соціальних проблем. 

Таким чином, важливою умовою нормального функціонування і розвитку 

державної служби є належне управління всіма її інституціями. Це управління 

являє собою свідомий цілеспрямований вплив органів влади на державну 

службу як систему з метою реалізації її функцій, проведення єдиної державної 

політики в сфері організації і діяльності державного апарата, роботи з 

персоналом. Управління забезпечує збереження структури державної служби, 

підтримку режиму професійної діяльності, реалізацію її цілей і програм. 

Управління державною службою, як професійною діяльністю по забезпеченню 

виконання повноважень державних органів припускає реалізацію цілей і 

завдань насамперед цієї діяльності, що не збігаються, наприклад, з цілями і 

функціями державної служби як правового інституту. Якщо управління 

діяльністю державних службовців здійснюється, в основному, керівниками, 
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посадовими особами відповідно до ієрархії посад, то управління державною 

службою як правовим інститутом залежить насамперед, від тих органів та 

посадових осіб, які приймають закони, укази, рішення, інші нормативні акти, 

що стосуються державної служби. Зрозуміло, керівники в процесі управління 

діяльністю службовців беруть участь у реалізації цих правових і нормативних 

документів. У процесі управління діяльністю державних службовців особливої 

уваги потребує упорядкування функціональних, морально-психологічних й 

інші відхиленні в державній службі, що також є предметом управлінського 

впливу.  

 

2.2. Загальна характеристика принципів, функцій та методів управління 

державною службою  

 

Будь-яка управлінська діяльність повинна здійснюватись відповідно до 

певних принципів. Під принципом управлінської діяльності звичайно 

розуміються основоположні ідеї, у відповідності з якими повинен бути 

побудований та функціонувати апарат, що здійснює державне управління [142, 

с.15-16]. Зрозуміло, що застосування на практиці вказаних принципів повинно 

враховувати конкретний політичний та економічний стан держави та 

суспільства. Більше того, повністю запрограмувати та передбачити усі можливі 

наслідки суспільного розвитку, на відміну від технологій, є неможливим, 

оскільки спроектована модель в кожному випадку деформується  [143, с.15]. 

Проте кожен із принципів управлінської діяльності, який обґрунтований 

наукою і вивірений на практиці, повинен бути чітким орієнтиром в діяльності 

усіх  державних службовців. Конституція  України  безпосередньо передбачає 

ряд принципів, що стосуються управлінської діяльності, зокрема, законності 

(стаття 19), рівності перед законом (стаття 24), відкритості роботи 

управлінських органів (частина 3 статті 32), обмеження створення і діяльності 

політичних партій в органах державної виконавчої влади (частина 3 статті 37), 

відповідальності держави за шкоду, заподіяну діяннями її органів (стаття 56). 
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Проте ми розглянемо не лише конституційні, але й інші визначальні принципи 

управління державною службою. Деякі з них є загально-правовими, але 

досліджуваними в ракурсі державного управління, а деякі - специфічними, 

притаманними лише для управління державною службою [83, с.47-58]. 

Основні принципи управління сучасним суспільством в Україні закладені 

в її Конституції. Деякі принципи організації соціального управління 

відображені в правових актах, які регулюють різні сторони суспільного життя. 

Закріплені в правовому відношенні, принципи стають важливими соціальними 

орієнтирами. Універсальність та загальність принципів управління 

виражаються в тому, що вони поширюють свою дію на сфери суспільного 

життя - економіку, політику, культуру, на всіх суб’єктів суспільних відносин. В 

науковій літературі виробився загальний підхід до поняття, змісту та системи 

принципів, однак зберігаються і деякі розрізнення у визначенні їх складу та 

назвах. Деякі системи принципів потребують і значного корегування в плані їх 

систематизації. 

Відносини між суб’єктами управління підпорядковані певним 

тенденціям, і їх застосування в практиці управлінської діяльності не припускає 

довільності й стихійності. Керівні структури у своїх діях щодо об’єкта 

управління, тобто підпорядкованих структур, виконавців, спираються на 

вироблені практикою та узагальнені в теорії основні правила або принципи 

управлінської діяльності. Принципи управління - це вихідні, основні правила, 

керівні настанови, норми діяльності для впровадження системи, управління 

загальними процесами. Принципи управління державною службою 

забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської діяльності в різних 

підрозділах системи управління, взаємну їх погодженість та загальну 

направленість на реалізацію вироблених цілей. На основі принципів 

організується процес управління, тобто науково обґрунтоване впровадження 

дій для здійснення управлінських функцій, вибору методів та прийомів 

управлінського впливу [144, с.4-21]. 
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На практиці принципами управління державною службою керуються у 

відповідності з соціально-економічними умовами, що склалися в суспільстві. 

Принципи управління державною службою обґрунтовують,  роз’яснюють 

зв’язки як між об’єктом і суб’єктом управління, так і в середині кожного з них. 

Вони відображають властивості, притаманні управлінській системі в цілому, а 

також окремим її елементам, явищам, процесам. Принципи відображають зміст 

і взаємозв’язки основних елементів системи управління. Принципи управління 

державною службою динамічні за змістом і формою. Вони формуються людьми 

у зв’язку з конкретними політичними, соціально-економічними і культурними 

умовами, відображаючи ступінь творчого використання закономірностей 

державного управління. Безпосередньо на практиці принципи управління 

державною службою набувають характеру норми, правила, якими керуються в 

управлінській діяльності. Гнучкість і динамізм принципів управління 

державною службою проявляється і в тому, що у кожній конкретній сфері 

діяльності формуються свої конкретні принципи виконання  адміністративно-

політичних, соціально-економічних, виробничо-господарських функцій. 

В умовах завершення формування сучасної моделі органів виконавчої 

влади і, відповідно, структури державного управління проблема визначення 

принципів державного управління є надзвичайно актуальною. Наукове 

осмислення і теоретичне обґрунтування принципів управління державною 

службою виходить з аналізу суті самого явища. У літературі називається 

різноманітна кількість принципів (Г.Емерсон - дев’ять, А.Файоль - 

чотирнадцять, Ф.У.Тейлор - десять, Д.Карнегі - двадцять дев’ять, М.Вебер - 

п’ять і т.д.) [83, с.48]. Але це зовсім не означає, що всі вони чи деякі з них 

застосовуються в управлінні державною службою і впливають на нього. Нова 

система організації виконавчої влади і нова схема державного управління 

ґрунтуються на порівняно нових (відносно колишніх радянських) принципах. 

Однак при цьому не слід відкидати й кращі надбання управлінської науки 

радянського періоду, бо зрозуміло, що такі політико-правові  принципи  

управління державною службою як колегіальність і єдиноначальність, 
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науковість, економічність та ефективність, плановість, добір і розстановка 

кадрів  мають надзвичайне значення і успішно функціонують у новій моделі. А 

організаційні принципи - галузевий і територіальний, спільно з новими 

складають єдину систему принципів державного управління України. 

Прийняття Конституції України, яка закріпила головні вимоги щодо 

організації системи органів виконавчої влади і здійснення державного 

управління, проголошення будівництва демократичної, соціальної, правової 

держави є визначальними моментами у встановленні принципів управління 

державною службою. Г.В. Атаманчук наголошує, що процес виявлення і 

обґрунтування принципів державного управління повинен відповідати таким 

вимогам: а) відображати не будь-які, а лише найбільш суттєві, головні, 

об’єктивно-необхідні закономірності, відносини і взаємозв’язки державного 

управління; б) характеризувати лише сталі закономірності, відносини і 

взаємозв’язки в державному управлінні; в) охоплювати переважно такі 

закономірності, відносини і взаємозв’язки, які притаманні державному 

управлінню як цілісному соціальному явищу, тобто мають загальний а не 

частковий характер;  г) відображати специфіку державного управління, його 

відмінність від інших видів управління [18, с.45]. 

Принципи управління державною службою - це фундаментальні істини, 

закономірності, керівні правила, основні положення, норми поведінки, 

виражені у вигляді певного наукового положення, закріпленого переважно у 

правовій формі, яких повинні дотримуватися органи державного управління та 

державні службовці у своїй діяльності. Вони визначають вимоги до системи, 

структури, організації і процесу управління, напрямки й межі прийняття 

рішень; вони можуть належати до різних систем управління. Характеризуючи 

той чи інший принцип слід враховувати його взаємозв’язок з іншими 

принципами, залежність від них. Принципи взаємодіють між собою в межах 

цілісної системи, врівноважуючи чи посилюючи один одного, що дає змогу 

достатньою мірою розкрити свою природу, індивідуальність і регулюючі 

можливості [2, с.10-19]. При цьому кожен принцип має структурно відведене 



 120

йому місцем що дає підстави зробити висновок - повноцінне розкриття змісту і 

потенціалу будь-якого принципу державного управління можливе лише в 

рамках і з врахуванням його системних залежностей. 

Систематизація принципів управління державною службою ґрунтується 

на пізнанні його закономірностей. Принципи, по суті, і формуються для 

створення умов реалізації об’єктивних законів  та закономірностей суспільного 

розвитку. У відповідності із цим розрізняють дві групи принципів. Перша 

включає в себе принципи, які впливають на всі сфери управління державною 

службою. Назвемо їх загальними (раніше цю групу називали соціально-

політичними, суспільно-політичними, організаційно-політичними або просто 

політичними) принципами [145, с.22-25]. Друга група спеціальні 

(організаційно-технічні) принципи побудови систем управління державною 

службою і принципи здійснення процесу управління державною службою. Так, 

загальні принципи управління державною службою це ті правила поведінки, 

якими мають керуватися всі суб’єкти управління незалежно від свого статусу. 

До загальних ми відносимо такі принципи, як: соціальної спрямованості, 

законності, пріоритет прав громадян при їх здійсненні, науковості,  гласності, 

гуманізму, розподілу влади, системності, плановості та конкретності, 

об’єктивності, комплексності й системності,  поєднання колегіальності й 

єдиноначальності та інші. 

Другу групу принципів управління державною службою становлять 

спеціальні (або організаційно-технологічні) принципи, які, в свою чергу, 

поділяються ще на дві підгрупи: принципи побудови системи управління 

державною службою та принципи здійснення процесу управління або 

функціонування системи управління державною службою. До першої підгрупи 

належать принципи: ієрархічності, функціональний, територіально-галузевий та 

ін. Друга підгрупа спеціальних принципів, які спрямовані на організацію 

процесу управління державними службовцями, також є дуже важливою для 

ефективного функціонування інституту державної служби. До неї, на нашу 

думку, слід віднести такі принципи, як цілеспрямованість, відповідність 
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поєднання єдиноначальності та колегіальності, відповідальність органів та 

посадових осіб за дії або без дії, раціональне співвідношення цілей та способів 

їх досягнення з ресурсним забезпеченням, ефективність (раціоналізм), 

компетентності осіб, принцип стабільності персоналу, рівності громадян перед 

суб’єктом управлінського впливу, принцип нейтралітету  та деякі інші.  

 Вдосконалення системи та механізму управління державною службою 

тісно пов’язане з глибокою раціоналізацією діяльності всіх її  апаратів. Активна 

праця по викорененню елементів бюрократизму та інших недоліків не означає 

заперечення самого апарату управління як якоїсь сили, що протидіє процесам 

суспільства. В комплексі заходів для вдосконалення праці апарату управління 

особливе місце займає наукове обґрунтування та чітке визначення його 

функцій, їх правильне уявлення, знання форм проявів та методів виконання 

сприятиме успішному вирішенню питань організації роботи державних 

службовців.  

Розкриваючи більш детально функції управління державною службою, 

слід підкреслити ту обставину, що управління, як і будь-яка свідома діяльність, 

включає елементи пізнання та перетворення дійсності. Перевага тих чи інших 

названих елементів у загальних функціях управління є підставами для 

класифікації останніх. В самому загальному розумінні „функція” означає 

обов’язок, призначення, коло діяльності, працю, виконання, діяльність і т.ін. 

[146, с.794] Використання цього поняття щодо управління державною службою 

характеризує саме цю діяльність, її різновиди та напрями. В такому розумінні 

управління має виразний зміст, котрий створює система функцій, тобто 

окремих, відносно самостійних, але взаємопов’язаних видів відповідної 

діяльності. Треба підкреслити дуже важливе значення поняття функції в 

механізмі управління і в управлінні державною службою зокрема. Функції 

взагалі виступають як засоби вирішення тих чи інших суспільних проблем і як 

напрямки діяльності державних органів та інститутів. В.Афанасьєв визначив 

функції системи які є „проявом властивостей, якостей системи в їх взаємодії з 

іншими об’єктами системного та несистемного характеру, порядку, виразом 
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певної відносно стійкої реакції системи на зміни її внутрішнього стану, 

реакцією на збурення, що надходять з зовні чи з середини системи, своєрідним 

специфічним способом поведінки системи, засобом розв’язання постійного 

протиріччя між системою та середовищем, що її оточує. Функції системи як 

цілого, визначають функції її окремих компонентів” [147, с.368]. Таке 

визначення можна використовувати і для державної служби, маючи на увазі її 

систему в контексті держави. Часто під функціями управління державною 

службою розуміють напрямки або сторони діяльності держави, в яких 

виражається її сутність, завдання та цілі [148, с.112-115]. В теорії управління 

функції виступають як форми, засоби прояву направленості між різними 

спеціальними процесами  в рамках даної суспільної системи [90, с.16-25]. 

В науковій літературі із управління, як правило виділяють такі функції, 

як: прогнозування, планування, аналіз, інформація, організація, розпорядництво 

(або командування), керування, комунікація, контроль, мотивація, дослідження, 

оцінка, координація, прийняття рішень, підбір персоналу та деякі інші [40; 83; 

85; 90]. Практично в кожній праці з управління міститься перелік 

управлінських функцій, який обов’язково буде хоч трохи відрізнятися від 

інших. Важливе значення для більш глибокого уявлення про сутність та зміст 

функцій управління має їх класифікація. На жаль, наука і в цьому плані не має 

категоричної позиції. Функції поділяють на загальні та приватні; загальні та 

особливі; загальні та спеціальні (спеціалізовані, специфічні); загальні та 

конкретні; основні (важливіші) та додаткові (допоміжні, обслуговуючі) та ін 

[149]. 

Щоб ґрунтовно визначитись із функціями управління державною 

службою, доцільно подивитись на досягнення теорії управління,  щодо функцій 

державного управління в цілому. Багато вчених по різному класифікують 

функції державного управління. Так, Ю.П.Аверін та І.М.Слепінков [150, с.189] 

виділяють два типи функцій: соціально-цільові та соціально-організаційні. До 

соціально-цільових функцій вчені відносять: соціально-економічні, соціально-

політичні, духовно-політичні і, власне, соціальні. Ю.А. Тихоміров [151] виділяє 
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дві функції управління, що виражають цілі та зміст управлінської діяльності, а з 

іншої, процесуальні функції, що включають багато дій організаційно-

розпорядчого та виконавчого характеру. В  процесі  управління  Є.І.Комаров  

[152, с.54]  виділяє  функції адміністратора, спеціаліста та функції громадського 

діяча. Всі вони знаходяться у тісному взаємозв’язку, коли кожна функція може 

переходити в іншу, але розуміються вони, як відносно самостійні форми. 

Афанасьєв розрізняє координацію та субординацію функцій [153, с.368]. 

Координація - узгодження функцій компонентів системи по горизонталі. 

Субординація - узгодження функцій компонентів по вертикалі, 

підпорядкованість функцій одних компонентів іншим і всіх без винятку 

компонентів системи в цілому. У свою чергу, Рю та Біар виділили 5 функцій 

управління взагалі, які можуть бути використані  державним службовцем не 

тільки в державному контексті (зовнішньому), а і у організаційному 

(внутрішньому). Це планування, організація, комплектація кадрами, мотивація, 

контроль. У свою чергу, Глен Райт вважає [38], що названих п’ять функцій 

управління є замало для того, щоб охарактеризувати управління державною 

службою. Він акцентує увагу на відмінностях між державним управлінням та 

управлінням державною службою.  

Подальші дослідження в сфері управління підвищили увагу до проблем 

визначення його функцій. В працях багатьох юристів, економістів вказана 

проблема тісно пов’язана з розумінням сутності, змісту та обсягу комплексу 

економічних, соціально-політичних та інших функцій держави, її органів. 

Однак було б неправильно ототожнювати функції держави з окремими видами 

безпосередньої управлінської діяльності, яка здійснюється для досягнення 

узгодженості в роботі будь-якого соціального утворення. Кожен державний 

орган виконує згідно з покладеними на нього завданнями певну частку функцій 

держави.  

Для класифікації функцій управління державною службою наука також 

пропонує розмежовувати групи цілей та виконуваних завдань на такі, що: а) 

відображають найзагальніші потреби та тенденції економічного і соціального 
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розвитку державної служби, які вимагають активного та ефективного 

забезпечення з боку держави. Це так звані загальнозначущі або публічні цілі 

(завдання); б) характеризують вибіркову спрямованість органів управління 

державною службою на конкретні трудові відносини. Це так звані об’єктні цілі 

(завдання); в) відображають функціональну спеціалізацію діяльності державних 

службовців; г) випливають із внутрішньої технології управлінської діяльності 

та відображають спрямованість зусиль апарату на забезпечення цієї технології, 

під якою розуміється певний механізм використання методів і процесуальних 

форм управлінської діяльності. Це так звані технологічні завдання (цілі) 

управління службово-трудовою діяльністю [152, с. 67-71]. 

Таким чином, можна констатувати, що багато авторів підходять до 

визначення та класифікації функцій з різних сторін, виділяючи різні групи 

функцій, хоча всі вони відображають певні напрямки діяльності, що 

реалізуються державною службою.  

Приймаючи до уваги плідні дослідження вчених щодо класифікації 

функцій управління в цілому і управління державною службою зокрема, 

вважаємо доцільним розподіл функцій управління державною службою на два 

види: основні та загальні, які у свою чергу підрозділяються на ряд інших 

підгруп функцій. Так, функції, які відповідають призначенню тієї чи іншої 

соціальної системи є основними функціями. Вони індивідуальні для конкретної 

системи, що визначається своєрідністю об’єкта впливу, особливостями 

суспільних відносин, що ними регулюються, це – функції системи управління. 

На відміну від них загальні функції управління державною службою призначені 

для упорядкування діяльності самої системи державного органу. Вони 

передбачають різні види управлінської діяльності, яка здійснюється з метою 

забезпечення успішного виконання основних функцій. Щодо останніх загальні 

функції управління державною службою носять вторинний, допоміжний 

характер. Будь-яка з них є відособленою, відносно самостійною часткою 

управлінської діяльності, продуктом процесу розподілу праці та спеціалізації в 

управлінні [153, с.129]. Інакше кажучи, це – функції процесу управління. 
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Віднесення до загальних функцій управління державною службою того чи 

іншого виду діяльності ґрунтується на використанні ряду критеріїв. Ними є: 

безпосередня спрямованість даної діяльності на вирішення завдань управління; 

неможливість здійснення без неї управління; складність її змісту, яка 

передбачає виділення ряду спеціальних для конкретної функції підвидів 

управлінської діяльності; наявність власної методології здійснення; відносна її 

самостійність. Використання вказаних критеріїв дозволяє віднести до загальних 

функцій управління державною службою такі види управлінської діяльності, як 

аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, контроль. 

Так, аналіз є важливою функцією управління державною службою, яка 

здійснюється на різних рівнях управління, обов’язковою умовою розробки 

об’єктивних управлінських рішень, неодмінною умовою досягнення успіху 

системою в сфері її діяльності. Прогнозування дає керівнику інформацію про 

майбутній стан системи та керованих об’єктів, передбачає вивчення їх стану в 

минулому та теперішньому. За допомогою планування забезпечується 

послідовний розвиток даної системи. В зв’язку з цим планування передбачає 

такі види управлінської діяльності, як визначення стратегії системи, 

конкретних цілей наступної діяльності та засобів їх досягнення. Організація 

спрямована на формування в системі відповідних відносин і підтримання їх на 

потрібному рівні. Вона здійснюється за допомогою проектування 

організаційних структур, створення системи інформації, підбору, розстановки, 

навчання та виховання кадрів, координування діяльності, матеріально-

господарчого, технічного, фінансового та інших видів забезпечення. 

Регулювання – це забезпечення оперативності управління, ефективності 

функціонування системи в умовах постійних зовнішніх та внутрішніх впливів 

на неї. Воно передбачає розробку та організацію виконання оперативних 

управлінських рішень, їх корегування, навчання особового складу до дій в 

конкретних ситуаціях. Контроль дає можливість оцінити зроблену роботу та 

визначити шляхи підвищення її ефективності. Він включає спостереження за 
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діяльністю, зіставлення її результатів з встановленими нормативами, вжиття 

заходів, які спрямовані на усунення недоліків. 

Як і основні, загальні функції управління державною службою є 

об’єктивно необхідними видами діяльності. Вони не можуть бути вибрані 

довільно, оскільки виходять із мети управління, із можливостей її досягнення 

шляхом здійснення цілком певних видів робіт. Разом з тим на відміну від 

основних функцій, склад та зміст яких повністю залежить від об’єктів впливу, 

тому вони настільки ж різнорідні, як і об’єкти реального світу, загальні функції 

управління державною службою за своїм складом універсальні. Загальні 

функції управління виконуються (хоча в самому різному обсязі) будь-яким його 

суб’єктом незалежно від особливостей завдань, котрі вирішуються даною 

організацією, від її рівня та напряму діяльності. Звичайно, на конкретний зміст 

вказаних функцій впливає специфіка об’єкта впливу. Однак такий вплив 

виявляється лише в частковостях; він не змінює складу та основного змісту 

загальних функцій управління, які за всіх умов у цілому лишаються 

незмінними. Зміст, управління державною службою нерідко розкривається в 

науковій літературі як сукупність окремих етапів (стадій) управлінського 

циклу. При цьому назва етапів та деяких стадій збігається з позначенням 

окремих загальних функцій управління (організація, регулювання, контроль та 

деякі інші) [85, с.90]. Як правило, до таких етапів (операцій) відносять: 

встановлення мети; збирання, обробку та аналіз інформації; підготовку та 

прийняття управлінського рішення; організацію його виконання; контроль та 

облік; корегування рішення; регулювання системи управління. Отже, загальні 

функції управління державною службою, як і основні функції соціальних 

систем, потребують організаційного забезпечення, тобто формування для 

їхнього існування апаратів (виділення окремих посадових осіб).  

З метою уніфікації термінів, що використовуються в науковому обігу, 

функції управління державною службою систематизують за найбільш 

узагальнюючим критерієм - за цільовою орієнтацією на забезпечення потреб, 

притаманних будь-якому об’єкту управління. Для цього всі функції управління 
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державною службою розподіляють на групи, що спрямовані на забезпечення 

керованих об’єктів: 1) цілеспрямованою інформацією - це управління 

процесами прогнозування, планування та ін.; 2) необхідними для нормальної 

діяльності та розвитку ресурсами - управління фінансуванням, матеріально-

технічним забезпеченням, стимулювання, кадрове забезпечення тощо; 3) 

впорядкованості, узгодженості в їхній діяльності - керівництво, координація, 

організація, регулювання, контроль та ін.; 4) зусиллями щодо їх організаційного 

утворення та наступного вдосконалення в органічному поєднанні з такими 

самими заходами відносно самих керуючих суб’єктів - організаційне 

проектування, функціональне моделювання, організаційний розвиток та ін. В 

практичній управлінській діяльності названі групи функцій, що характеризують 

найбільш універсальні напрямки діяльності апарату управління, тісно 

взаємопов’язані і є притаманними кожній ланці управління. Таким чином, вони 

проявляються як конкретні функції органів управління.  

Для з’ясування механізму дії, властивостей функцій управління 

службово-трудовими відносинами можна виокремити їх певні ознаки: для 

реалізації функцій створюються органи, системи органів або спеціальні 

структурні підрозділи в органах, службові посади; обсяг функції, її характер і 

ступінь централізації обумовлюються тими об’єктивними процесами, що 

лежать в основі конкретної діяльності державного службовця; функція є 

способом виявлення життєздатності, активності органу, його підрозділів і 

службових осіб. Її неодмінні риси - організуючий вплив, динамізм; 

організаційна відособленість, автономність функцій управління службово-

трудовою діяльністю поєднуються з такими якостями, як комплексність 

(взаємотяжіння окремих функцій), взаємозалежність, взаємообумовленість; 

функції мають статутний характер, що означає їхню правову регламентацію у 

законодавчих та підзаконних актах; у правових актах встановлюються наслідки 

невиконання (порушення) функцій у вигляді юридичної відповідальності.  

Функції управління державною службою мають також і ряд 

особливостей:  функції компонентів цієї системи управління носять доцільний 
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характер і здійснюються в рамках внутрішньої її організації. Зміни структури 

ведуть до змін у функціях, як компонентів, так і системи в цілому;  вище 

вказані функції мають відносну самостійність по відношенню до системи в 

цілому;  вони носять координаційний характер,  що  дозволяє узгоджувати 

функції компонентів системи державної служби по горизонталі. 

Слід зауважити, що всі функції в процесі управління державною службою 

взаємопов’язані й здійснюються одночасно. Ефективне виконання функцій 

значною мірою залежить від раціонального розподілу їх між виконавцями. 

Керівник повинен вміти найбільш доцільно розподілити між підлеглими 

працівниками апарату управління обов’язки й повноваження, компетенцію та 

обсяги роботи. При цьому керівник мусить врахувати багато факторів, зокрема, 

таких як досвід і професійна підготовка, наявність спеціальних знань і навичок, 

особисті якості, стан здоров’я виконавця, спроможність його виконувати  

функціональні обов’язки і т. ін. Таким чином, можна відзначити, що 

взаємозв’язок будь-яких функцій управління державною службою проявляється 

в тому, що кожна з них підпорядкована цілі, працює на ціль. Сама ціль є 

об’єктивно обумовленою. Ця ціль може здійснюватись лише тоді, коли для її 

реалізації є об’єктивні можливості, а ці можливості порівнюються в системі, в її 

компонентах, структурі, зовнішньому середовищі, звідки система черпає 

інформацію, енергію, що необхідна для її існування, функціонування у 

розвитку [154, с.54]. Отже, всі функції управління державною службою 

взаємопов’язані через цільове покликання таких функцій.  

Категорія „методи” практично невичерпна, оскільки будь-яка людська 

діяльність потребує певних способів та прийомів, методів реалізації. В 

управлінській сфері найбільш уживаними термінами є „методи управління”, 

„методи діяльності керівника”, „методи управлінської діяльності” [83, с.283-

330; 155, с.240-247; 156]. Так, в державному управлінні під методами розуміють 

засоби практичної реалізації завдань та функцій діяльності суб’єктів 

управління. Інакше кажучи, метод управління - це спосіб здійснення 

управлінських функцій, впливу суб’єкта управління на об’єкт (колектив, групу 
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осіб чи окрему особу) [157, с.72]. Інколи про методи управління говорять як 

про сукупність прийомів, операцій і процедур підготовки та прийняття, 

організації та контролю виконання управлінських рішень, які приймаються 

учасниками управлінського процесу. Складовою частиною методу управління 

тут є операція (процедура), під якою розуміють конкретну, елементарну дію 

виконану згідно з управлінським завданням [158, с.5]. Процедури визначають 

стадії, їх цілі, черговість і час виконання, конкретні дії на кожній стадії, 

підстави і приводи їх здійснення, взаємозв’язок між ними, способи їх 

документального оформлення і фіксації. 

Існують різні підходи і до визначення самого поняття „методу”. Метод у 

широкому філософському значенні визначається як спосіб досягнення цілі, 

певним чином упорядкована діяльність [159, с.28]. Найбільш загальним, 

пов’язаним із суттю управлінської діяльності, є підхід, який базується на 

виявленні  об’єктивних закономірностей. У цьому випадку метод може бути 

визначеним як інструмент (прийом) приведення в дію об’єктивних 

закономірностей співіснування явищ, спосіб їх використання. Під методом 

управління державною службою ми розуміємо сукупність прийомів, операцій і 

процедур підготовки та прийняття, організації та контролю виконання 

управлінських рішень, які приймаються учасниками управлінського процесу. 

Для здійснення управління його суб’єкти використовують відповідний до 

ситуації управлінський механізм. Він являє собою сукупність пізнаних 

закономірностей і принципів, які застосовуються на їх основі, форм і методів 

взаємодії суб’єкта і об’єкта управління в конкретних історичних та 

економічних умовах суспільства. Якщо закони визначають правові відносини 

між суб’єктом і об’єктом управління, а принципи, виходячи з цих відносин, 

установлюють основні правила побудови й діяльності суб’єкта та об’єкта, то 

методи управління виступають у ролі конкретних засобів взаємодії суб’єкта та 

об’єкта в процесі управлінської діяльності.  

Методи управління державною службою численні та різноманітні, що 

пояснюється багатоманітністю управлінських функцій. Виражаючи якісну 
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сторону реалізації функцій державного управління, методи також - за аналогією 

з функціями - безпосередньо пов’язані з державно-владними повноваженнями, 

що відповідають цим функціям. Якщо державно-владні повноваження є 

формою правового опосередкування функцій, то методи управління більше 

стосуються практичної реалізації функцій. Методи прийнято тлумачити як 

способи здійснення організуючого впливу у стосунках між суб’єктами та 

об’єктами управління [160, с.27]. У такому розумінні до методів примикає і 

стиль управлінської діяльності. Але не як особиста, індивідуальна риса роботи 

управлінських кадрів, а як сукупність прийомів діяльності, що виступають 

окремим проявом більш загального явища - методів управління [40, с.149]. 

Якщо виходити з того, що метод - це засіб практичної і теоретичної діяльності 

людини, зумовлений закономірностями руху об’єктивної дійсності і 

спрямований на оволодіння нею, то є підстави розрізняти методи науки і 

методи управління, відповідно методологію адміністративно-управлінської 

науки і методологію управління державною службою. 

В управлінні державною службою використовуються як вироблені 

теорією управління загальні методи, так і спеціальні - , тобто методи, які 

характерні тільки для функціонування інституту управління державною 

службою [85, с.490-493]. З точки зору діяльності суб’єкта управління на всіх 

етапах управлінського процесу виділяють чотири загальні групи методів: 

підготовки, прийняття, організації й контролю за виконанням управлінських 

рішень. За характером впливу на виконавців розрізняють чотири основні типи 

методів управління: економічні, організаційно-розпорядчі, правові й соціально-

психологічні. Виділяють також методи прямого (безпосереднього) та 

непрямого (опосередкованого) впливу - це, наприклад, адміністративні, 

матеріального і морального стимулювання праці тощо. За масштабом 

застосування методи, які використовуються в управлінні, поділяються на 

загальні (методи тестів, інтерв′ю тощо) та спеціальні (організація службової 

діяльності тощо). У кожному конкретному випадку метод має відповідати 

особливостям діяльності суб’єкта (цілям і завданням етапу службово-
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управлінського процесу) та об’єкта управління. Як правило, на практиці 

використовується відповідна комбінація методів, яка забезпечує комплексність 

управлінського впливу. 

Методи управління державною службою засновуються на законах і 

принципах діяльності суб’єкта та об’єкта управління. Тому вони покликані 

забезпечити такий склад і зміст прийомів, операцій і процедур у ході 

здійснення управлінської діяльності, такий порядок взаємодії державних 

службовців, який, з одного боку, забезпечив би професійну, організаційно-

технічну обґрунтованість управлінського рішення, а з іншого - максимально 

враховував би їх соціально-правові інтереси. Ці дві сторони органічно 

взаємопов’язані. Недостатньо, якщо рішення є оптимальним з чисто 

професійної точки зору, але не відповідає інтересам людей, бо в такому 

випадку вони не вважають його правильним, своїм, не розуміють або не 

сприймають причин, які його викликали. Таке рішення зрештою виявляється 

помилковим, недосяжним, завдає шкоди суспільству, галузі, організації. Для 

уникнення прорахунків необхідні такі методи управлінської діяльності, які 

забезпечують комплексну участь фахівців, працівників, представників усіх 

сторін, котрі беруть участь в управлінських відносинах свідомо і відповідально 

[90, с.39]. 

Для методів управління державною службою,  характерні певні 

особливості: по-перше, вони реалізуються в процесі державного управління; 

по-друге, вони виражають керівний (упорядковуючий) вплив суб’єктів 

управління на об’єкти управління, становлять зміст цього впливу і завжди 

мають своїм адресатом конкретний об’єкт (індивідуальний чи колективний); 

по-третє, в методах управління державною службою завжди міститься воля 

держави. В них виражаються повноваження владного характеру; по-четверте, 

вони використовуються суб’єктами управління як засіб реалізації закріпленої за 

ними компетенції; по-п’яте, методи управління державною службою мають 

свою форму, зовнішнє вираження.  
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Методи управління державною службою являють собою важливу 

складову усього процесу державного управління. Наявність прогресивних 

методів та їх вміле використання є передумовою ефективності службово-

трудової діяльності державних службовців. Особлива роль методів управління 

трудовими відносинами полягає у тому, щоб створити умови для чіткої 

організації праці державних службовців, використання ними сучасної техніки і 

прогресивних технологій для організації управлінського процесу, забезпечити 

його максимальну ефективність. Таким чином, зміст поняття „методи  

управління державною службою” випливає із суті і змісту державного 

управління і належить до основних категорій теорії державного управління і 

функціонування державної служби зокрема. 

Методи управління державною службою безперервно розвиваються і 

удосконалюються відповідно до розвитку виробничих  і суспільних відносин, 

господарської практики, пошуку шляхів подолання протиріч, що виникають у 

процесі трудової діяльності державних службовців. Теорія і практика 

функціонування державної служби нагромадила різноманітні методи 

управління, які застосовуються, по-перше, залежно від конкретної економічної 

ситуації, по-друге, від субординації між суб’єктом і об’єктом управління, тобто 

рівня рішень, які приймаються, починаючи від уряду аж до окремого підрозділу 

чи органу; по-третє, від мотивів і характеру впливу суб’єкта на об’єкт 

управління (матеріальна, владна, соціально-психологічна мотивація тощо). 

Методи  управління трудовою діяльністю державних службовців - складна 

система способів і прийомів, які якісно розрізняються між собою в залежності 

від виконання певної трудової функції. При їх класифікації необхідно виходити 

з того, що таке складне явище не може базуватися лише на, якомусь одному 

критерії. Тільки сукупність класифікаційних засад дасть змогу всебічно, на 

науковій основі скласти уявлення про методи управління державною службою 

як наукову категорію та інструмент практичного управління. Адже в світовій 

практиці і досі відсутня єдина загально-прийнятна класифікація методів 



 133

управління. Можна з упевненістю сказати, що ця категорія теорії державного 

управління є найменш висвітленою в науковій літературі. 

У спеціальній літературі є різні погляди щодо видів і конкретних методів 

управління трудовою діяльністю. Так, Ю.Козлов поділяє їх на дві групи: 

позаекономічного (прямого) та економічного (непрямого) впливу [161]; 

А.Лунєв на   чотири:   морально-політичні,   економічні,   організаційні, 

адміністративно-директивні [162];   Г.Атаманчук   -  також   на   чотири: 

адміністративні, морально-ідеологічні, соціально-політичні, економічні [18]. Є 

й інші підходи, коли виділяють методи одноосібні, колегіальні, колективні, 

комбіновані тощо [130, с.285]. Всі перелічені класифікації мають на меті 

розмежувати й згрупувати засоби, прийоми, способи впливу на свідомість і 

поведінку державних службовців в процесі державного управління. 

В.Колпаков, ґрунтуючись на критерії потреби процесу управління 

(переконувати, заохочувати, примушувати), виділяє три „найзагальніші, 

найуніверсальніші, а в теоретичному розумінні найкраще визначені й 

детерміновані методи державного управління: переконання, заохочення і 

примус” [8, с.187]. Д.Овсянко класифікує методи державного управління за 

функціями суб’єктів управління. Він виділяє серед них загальні, що 

застосовуються при виконанні всіх або основних функцій державного 

управління на важливих стадіях  управлінського  процесу,  та  спеціальні,  які 

використовують при здійсненні окремих функцій або на певних стадіях 

управлінського процесу [19, с.65]. Найчастіше користуються поширеною 

позицією про розмежування таких загальних груп методів, як методи 

переконання і методи примусу, а також прямого і непрямого 

(опосередкованого) впливу. При цьому останні групи можуть бути певним 

чином прирівняні до так званих адміністративних і економічних методів 

управління [40,  с.150]. Такого підходу дотримуються Ю.Козлов, Л.Коваль, які 

дедалі частіше звертаються до класифікації методів управління державною 

службою на адміністративні (позаекономічні, прямого керівного впливу) й 

економічні (непрямого керівного впливу). Як критерій в цьому випадку 
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використовується вид конкретних засобів, які застосовуються при розв’язанні 

управлінських завдань [21; 161]. 

Враховуючи складність і багатовимірність способів і прийомів 

управління діяльністю державних службовців при їх теоретичній розробці та 

впровадженні в практику, необхідно використовувати як загальні так і 

спеціальні методи наукового пізнання. Як вже зазначалося вище управлінська 

наука використовує і певною мірою інтегрує притаманні іншим наукам методи: 

аналіз, прогнозування, порівняння, планування, моделювання, статистичне та 

економіко-математичне програмування тощо. Поряд з ними існують спеціальні 

(специфічні) методи, прийоми дослідження, що розробляються і 

застосовуються адміністративно-управлінською наукою. Значна їх частина 

використовується в інших наукових дисциплінах. До спеціальних методів, які, 

однак, мають широке розповсюдження, відносяться: аналіз систем, 

організаційне регламентування, організаційне нормування: організаційне 

проектування, лінійне, квадратичне та динамічне програмування, аналіз входів 

та виходів, статистика та теорія ймовірностей, та ін [163]. 

У використанні методів управління державною службою важливо 

дотримуватися системного підходу. Вдосконалюючи дисципліну і порядок, 

активно використовуючи моральні та матеріальні стимули, важливо створити 

умови для виявлення ініціативи і творчості службовців, спрямованих на 

реалізацію аналітичних, соціально-консультативних, організаційно-

управлінських функцій. Важливим завданням посадової особи, тобто 

управлінця який скеровує діяльність інших державних службовців є пошук 

відповідних засобів реалізації вироблених управлінських рішень. При 

організації виконання управлінських рішень необхідним є процедура описання 

порядку реалізації конкретних управлінських завдань, з одного боку, і розподіл 

функцій, прав та обов’язків між окремими суб’єктами управління - з іншого.  

Активно використовуються в управлінні державною службою 

адміністративний та економічний методи. Так, адміністративний метод 

переважно пов’язаний з адміністративно-правовою формою діяльності, якою є 
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правові акти управління, організаційно-розпорядчі заходи, засоби 

стимулювання і правового примусу, контроль тощо. Цей метод дає однозначне 

вирішення відповідної управлінської ситуації, має обов’язкову силу для 

адресата й виключає альтернативу в обранні способів дії. Адміністративному 

методу притаманні певні ознаки, передусім - це централізація, 

єдиноначальність, субординація, ієрархічність, імперативність тощо, які за 

певних умов та при відповідному ступені юридичного оформлення набувають 

значення самостійно діючих методів. В адміністративно-правовій науці 

адміністративні методи прийнято поділяти на: зобов’язуючі,  уповноважуючі, 

заохочуючі, забороняючі, імперативні, делегуючі, рекомендаційні, 

диспозитивні [85, с.145-146].  

Так, зобов’язуючі методи приписують об’єкту управління виконувати ті 

чи інші дії, зазначені у приписі чи іншому розпорядженні. Уповноважуючі 

методи надають можливість, дозволяють, уповноважують об’єкт управління на 

виконання тих чи інших дій. Заохочуючі методи впливають на об’єкт 

управління засобами морального і матеріального заохочення, стимулюють до 

сумлінної праці, безумовного виконання службових і громадських обов’язків. 

Забороняючі (обмежуючі) методи встановлюють заборону або обмеження на 

виконання тих чи інших дій. Вони не сприяють таким діям, які перешкоджають 

досягненню цілей і завдань управління. Імперативні методи вимагають 

однозначного виконання тих правил, обов’язків, які покладені на суб’єкт 

управління, всякі відхилення від них є недопустимими. Об’єкту управління не 

дано право вибору, він має діяти в суворій відповідності до встановлених 

правил поведінки. Делегуючі методи полягають у передачі, делегуванні 

об’єктові управління виконання тих функцій, які не входять до його 

компетенції. Рекомендаційні адміністративні методи застосовуються об’єктом 

управління через наради, консультації, збори, на яких розробляються 

рекомендації щодо виконання тих чи інших дій, доцільних при досягненні мети 

управління. Рекомендаційні методи дають право об’єкту управління самостійно 

визначити шляхи реалізації рекомендацій з урахуванням можливостей, фактич-
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них обставин і специфіки діяльності. Диспозитивні методи управління 

встановлюють компетенцію різних суб’єктів управління при виконанні 

спільного для них управлінського рішення.  

У свою чергу, економічний метод, який застосовується в управлінні 

державною службою не передбачає „адміністрування”, проте, як такий, що 

використовується державним органом, набуває обов’язкового характеру. 

Наслідки його невиконання виявляються у матеріальних збитках, упущеній 

вигоді, грошових компенсаціях і та. ін. Економічні методи управління 

державною службою носять непрямий характер управлінського впливу: не 

можна розраховувати на автоматичну дію цих методів, досить важко визначити 

їх вплив на кінцевий результат.  

В умовах демократизації суспільства, побудови правової держави, її 

гуманізації особливого значення в управлінні державною службою набувають 

соціально-психологічні методи управління. Соціально-психологічні методи 

впливу на трудові колективи і окремих працівників направлені на створення 

сприятливого і стабільного морально-психологічного клімату для найбільш 

успішного виконання поставлених завдань. Соціально-психологічні методи 

ґрунтуються на досягненнях соціології і психології, вони враховують 

колективну психологію, потреби колективу, формальні і неформальні 

відносини, громадську думку, психологічні особливості різних соціальних груп 

і окремих індивідуумів. Соціально-психологічні методи управління спрямовані 

на забезпечення соціального захисту державних службовців, підвищення 

ефективності їх діяльності, покращення умов праці, втілення здорового способу 

життя, зміцнення здоров’я, розвитку особистої культури і професійного 

зростання. Соціологічно-психологічні методи управлінні державною службою 

найбільш ефективні тоді, коли їх застосовує досвідчений керівник, який добре 

знає проблеми колективу, інтереси і прагнення працівників, причини і мотиви 

тої чи іншої поведінки, позитивні і негативні явища в розвитку колективу. Та-

кий керівник постійно вивчає колектив і окремих працівників, він проводить 

соціологічні дослідження, застосовує різні технічні засоби і прийоми для 
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отримання й обробки інформації, зокрема, анкетування, хронометрії робочого 

часу, інтерв’ювання, вивчення документів (планів роботи, особових справ, 

листів і пропозицій громадян, повідомлень засобів масової інформації і інше) 

спостереження, самоспостереження, експерименти і т.ін. 

У теорії управління соціально-психологічні методи розглядаються 

єдиною групою, адже вони тісно пов’язані між собою, але їх можна розділити 

на дві підгрупи: соціологічні і психологічні методи управління. До 

соціологічних методів управління належать: методи управління колективами, 

структурними підрозділами, групами, внутрішньо-груповими процесами і 

явищами, методи управління кадрами, їх підготовки, розміщення і закріплення, 

формування оптимальної системи управління, організація виховної роботи з 

особовим складом. До психологічних методів управління належать методи 

психологічної мотивації, методи гуманізації праці, методи професійного 

відбору і навчання, методи контактування малих груп у колективі. 

Психологічні методи впливають на взаємовідносини між працівниками шляхом 

організацій працездатного колективу з оптимальним психологічним кліматом. 

У сфері управлінні державною службою існує велика кількість методів, 

що обумовлено складністю процесів, здійснюваних системою управління, 

проте особливе місце серед них належить організаційним. Організаційний 

підхід до класифікації методів управлінні державною службою, виходячи зі 

статики та динаміки управління, дозволяє виділити дві групи методів: методи 

організації систем управління та методи організації процесів управління [164, 

с.10-11]. „Об’єктивними засадами використання організаційних методів 

управління, - як зазначає Н.Р.Нижник, - виступають організаційні відносини, 

що складають частину механізму управління Адже через них реалізується 

найважливіша функція управління - функція організації [165, с.116]. На думку 

В.С.Основіна організаційні методи - це такі управлінські засоби, які не 

регламентовані детально нормами права, але є необхідними для успішного 

здійснення управління. Прикладами таких методів управління можна назвати: 

виїзд керівника на місце та ознайомлення із станом справ, особисте 
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інструктування, співбесіда тощо [166]. В.С.Четвериков та В.В.Четвериков 

вважають, що організаційні методи - це способи впливу на структуру системи, 

її внутрішню організацію   з   метою   забезпечення   найбільш   ефективного її 

функціонування [167, с.45]. Таким чином, організаційні методи детально не 

урегульовані в правових актах, а в більшості випадків базуються на практичних 

навичках, досвіді тощо суб’єкта управління, тобто мають неправовий характер. 

С.В.Кувакін, вказуючи на різноманітність організаційних зв’язків обумовлює 

існування таких методів, як: метод розпоряджень, метод взаємодії, метод 

координації, метод узгодженості, метод інспектування, метод  інструктування 

[168, c.86-88]. 

Таким чином, основними методами здійснення управлінні державною 

службою, на нашу думку,  необхідно вважати такі: адміністративні методи 

(переконання, примус, контролю, координації, субординації, зобов’язуючий, 

уповноважуючий, забороняючий, імперативний, делегуючий, рекомендаційний, 

диспозитивний); економічні, які не передбачають „адміністрування”, проте, як 

такі, що використовуються державним органом, набувають обов’язкового 

характеру. Наслідки невиконання виявляються у матеріальних збитках, 

упущеній вигоді, грошових компенсаціях; організаційні методи, які 

поділяються на дві групи: методи організації систем управління та методи 

організації процесів управління; методи управління трудовою діяльністю 

державних службовців, які є похідними від адміністративних і економічних 

методів управління державною службою; соціально-психологічні методи, які 

поділяються на соціологічні до яких належать: методи управління колективами, 

структурними підрозділами, групами, внутрішньо-груповими процесами і 

явищами, методи управління кадрами, їх підготовки, розміщення і закріплення, 

формування оптимальної системи управління, організація виховної роботи з 

особовим складом; та психологічні методи управління державною службою 

серед яких: методи психологічної мотивації, методи гуманізації праці, методи 

професійного відбору і навчання, методи контактування малих груп у 

колективі, які включають емпіричні (спостереження, експеримент, 
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психодіагностичні (тести, анкети, соціометрія, бесіда), аналіз результатів 

діяльності та біографічний методи) та методи корекції (аутотренінг, соціально-

психологічний тренінг, засоби психотерапевтичного впливу, навчання бажаним 

засобам поведінки та подолання небажаних). 

Важливо зазначити і те, що ефективність застосування методів  

управління державною службою в основному залежить від рівня кваліфікації 

керівних кадрів, що зумовлює потребу їх систематичної і цілеспрямованої 

підготовки та повсякденного використання всіх зазначених напрямів впливу на 

об’єкт управління. В міру ускладнення управлінських процесів увагу 

теоретиків та практиків привертають ті методи, які найбільш повно 

відповідають змістові окремих етапів рішення управлінських завдань у різних 

сферах службово-трудової діяльності. Процес вироблення управлінського 

рішення, незалежно від змісту його цілей і завдань, потребує глибокого й 

різнобічного аналізу існуючих управлінських проблем функціонування 

державної служби, та пошуку відповідних  альтернативних шляхів щодо їх 

вирішення.  
 

2.3. Особливості управління службово-трудовою діяльністю державних 
службовців 

 
Становлення нової правової системи України, складовими частинами якої 

є відмова від принципу загальності праці, реалізація принципу свободи праці, 

конституційне закріплення заборони примусової праці, обумовили появу 

раніше невідомих проблем, які потребують вивчення і наукового 

обґрунтування. У законодавстві з’явилися нові форми реалізації права на 

працю. Це стосується і службово-трудових відносин в сфері державної служби. 

Проблема особливостей службово-трудових правовідносин в сфері державної 

служби свого часу тією чи іншою мірою освітлювалася багатьма авторами, які 

зробили істотний внесок у її дослідження. Однак за радянських часів всі 

дослідження проводилися в інших соціально-економічних, політичних і 

правових умовах на фоні домінування державної власності, заборони 
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підприємницької діяльності, пріоритету громадських інтересів над особистими, 

кримінальної відповідальності за добровільну незайнятість тощо.  

Сьогодні в науці та й іноді у чинному законодавстві України, 

покликаному регулювати найважливіші аспекти побудови і функціонування 

державної служби, немає чіткості з приводу того, якою галуззю права 

регулюються службово-трудові відносини, які виникають між державними 

службовцями та державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями [169, с.43]. Щодо сфери дії трудового права тут спостерігається 

дві основні тенденції. Перша – розширення сфери дії законодавства про працю, 

яку відстоюють більшість вчених [107; 170-177]. Друга – це її звуження [11-14; 

17; 178]. Тенденція “широкої сфери” дії трудового права знайшла своє легальне 

закріплення і в ст. 3 Кодексу законів про працю України, в якій вказано, що 

“законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду 

діяльності та галузевої належності, а також осіб, працюючих за трудовим 

договором, фізичними особами” [179]. Водночас, ряд вчених дотримується 

позиції адміністративно-правового регулювання статусу державних 

службовців. Так, наприклад, Ю.Н.Старилов доводить: “Державна служба – 

самостійна частина (підгалузь) особливої частини адміністративного права, 

поряд з муніципальними, будівельними, міліцейськими, соціальними правами” 

[178, с.47]. Подібної точки зору дотримувався в дореволюційній Росії 

М.М.Корнуков  [180, с.115]. 

Ю.Н. Старилов визначає перспективу розвитку трудового права тим, що 

норми трудового та пенсійного права поступово будуть замінюватись 

відповідними за змістом нормами чиновницького права. При цьому правова 

регламентація праці державних службовців переміщується, з точки зору автора, 

з трудоправової сфери в сферу адміністративного, службового права [181, с.21]. 

Іноді вчені-адміністративісти посилаються в якості прикладу на “європейську 

західну модель адміністративного права” [7; 8; 9; 40]. В. Прокопенко і О. 

Вівчаренко, хоча і пропонують називати державних службовців чиновниками 
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але не ставлять питання про створення нової галузі права, тим самим 

справедливо відносячи державних службовців (чиновників) до сфери дії 

трудового права [182, с.11]. І.Є. Рибчинський, І.Б. Семеринова, В.І. Кривий 

пропонують розробити спеціальний “Кодекс про службу в державному 

апараті”. Водночас, при цьому, за думкою вчених, в Трудовому кодексі 

повинна міститись бланкетна норма, що свідчило б про зв’язок з трудовим 

законодавством [183, с.7]. С.С.Студенікін доводить що предмет 

адміністративного права треба розуміти широко і відносити до нього усі 

організаційні (управлінські) відносини. Регулювання трудових відносин, 

вважає вчений, це сфера трудового права, але керівник будь-якої організації 

наділений певними правами і обов’язками в області організації праці, найму та 

звільнення, застосування заходів заохочення, стягнення тощо. Адміністрація 

здійснює покладені на неї завдання в порядку державного управління, і її 

повноваження є предметом адміністративного права. Це те, відзначає автор, що 

“дійсно відноситься до організуючої діяльності держави” [102, с.41]. В іншій 

своїй праці, він визнавав, що державно-службові відносини – це трудові 

відносини особливого роду. Їх особливістю є те, що вони безпосередньо 

пов’язані з виконавчо-розпорядчою діяльністю державних органів (ця 

діяльність здійснюється державними службовцями); виникають між особою і 

державою в цілому, внаслідок чого такі особи наділяються правом діяти від 

імені держави і застосовувати заходи державного примусу. С.Студенікін 

підкреслював особливий, відмінний від звичайного в трудових відносинах 

порядок підбору і призначення на посаду, особливий порядок атестації, 

проходження служби, заохочення і службової відповідальності. А далі робив 

висновок про те, що “весь комплекс цих питань належить до адміністративного 

права” [53, с.42, 84]. Близьку позицію займає Ю.М. Козлов, який відносить до 

предмета правового регулювання адміністративного права поряд з 

управлінськими також і внутрішньо-організаційні відносини. З точки зору 

вченого прийняття на роботу – це “типова функція управлінського характеру, а 

відповідно – повноваження адміністрації, її представників в цій сфері, порядок 
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оформлення на роботу” визначається нормами адміністративного права [184, 

с.30]. Н.Г.Александров та В.Д.Архипов зазначають, що в трудовому 

правовідношенні відбувається певне “подвоєння” працедавця: “Адміністрація 

виступає як представник сторони трудового договору і як державний орган по 

управлінню підприємством, установою” [185, с.261; 186, с.21]. Звісно, такий 

висновок мав певний сенс, коли підприємства здебільшого були державними, а 

адміністрація виступала як орган державного управління. Нині, за умов 

роздержавлення, рівності форм власності, коли навіть самого терміна 

“адміністрація” не залишилось в Кодексі законів про працю України [179], а є 

лише “власник або уповноважений ним орган або фізична особа,” – такий 

умовивід не стикується ні з діючим законодавством про працю, ні з позицією 

багатьох авторів [187, с.201; 188, с.56; 189, с.64; 190, с.24]. 

Обґрунтовуючи адміністративно-правову природу відносин, які 

виникають під час проходження державної служби, деякі дослідники 

розглядають їх як “державно-службові” [178, с.46]. Поряд з цим, існують і 

“проміжні” (перехідні) точки зору. В.М.Манохін розрізняє відносини в процесі 

праці і з приводу праці. Регламентація відносин і в тому, і в іншому випадку 

для робітників – “сфера трудового права”. Відносини ж, у які вступає 

державний службовець в процесі своєї праці, виконуючи державно-

організаційну роль, – це вже сфера законодавства про службу. Трудове 

законодавство охоплює такі відносини службовця, в які він вступає з приводу 

своєї праці з бухгалтерією, відділом кадрів та іншими структурними 

підрозділами і особами, оскільки ці відносини в основному є загальними для 

робітника і службовця, робить висновок вчений [191, с.92]. Д.М. Бахрах та ряд 

інших адміністративістів також зазначають, що правовий інститут державної 

служби має міжгалузевий характер і складається як із норм адміністративного 

права, так і норм галузі трудового права [2, с.14]. Група вчених визначає статус 

державних службовців як суто трудоправовий. Наприклад, Б.М. Лазарєв 

вважає, що проблема полягає в методах регулювання праці службовців: 

“службовці державних підприємств і соціально-культурних установ, подібно їх 
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колегам в кооперативному і приватному секторах, цілком можуть мати статус 

осіб, що регулюється Кодексом законів про працю України” [192, с.7-8]. С.Х. 

Ходжиєв вказує, що родовою категорією при характеристиці статусу 

державного службовця є статус найманого працівника, а “вторгнення” норм 

інших галузей права у формування правового стану цих осіб “не змінює їх 

базових правових установлень як учасників трудових відносин, виконуючих 

завдання в сфері державної служби” [193, с.11, 15]. Подібну точку зору 

відстоює В.І. Кривий та інші вчені, розглядаючи державну службу і визначаючи 

її як різновид трудової діяльності [194, с.117; 195, с.289]. Про необхідність 

включення трудових відносин в державному секторі в рамки права, 

регулюючого будь-яку найману працю, висловлюються і зарубіжні вчені [196, 

с.55; 197, с.68]. Н. Неумивайченко позначає “якщо трудові правовідносини 

мають певну специфіку, то це не означає, що вони перестають бути предметом 

трудового права. І якщо визнати, що трудові правовідносини державних 

службовців настільки специфічні, що стають предметом адміністративного 

права, то і регламентація цих відносин повинна здійснюватися не на підставі 

галузевих принципів трудового права. На практиці це може призвести до 

необґрунтованого обмеження трудових права державних службовців, 

погіршення їх особистого правового статусу в процесі професійної діяльності” 

[198, с.155-156]. А.Є.Пашеретник вважає, що державна служба являє собою два 

роди відносин. Перші – це відносини між службовцем та роботодавцем, другі – 

відносини між державними службовцями і населенням, установами, 

організаціями (зовнішнє оточення). Відносини першого роду збігаються з 

порядком трудових відносин працівників, а відносини другого роду існують 

поза межами трудових відносин між роботодавцем і державними службовцями 

і не регулюються нормами трудового права. “Лінія розмежування між трудовим 

і адміністративним правом лежить у площині різниці між становищем 

державних службовців у трудовому процесі і їх становищем у зовнішньому 

середовищі. Відносини з зовнішнім середовищем є галуззю адміністративного 

права, а відносини в процесі праці – галуззю трудового права.” Загальним 
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підсумком підходу вченого є висновок про те, що регулювання праці 

державних службовців є предметом трудового права з особливостями, що 

частково стосуються всіх службовців, частково – окремих їх груп. Основними 

були виділені такі особливості: а) підстави виникнення і припинення трудових 

правовідносин; б) встановлення міри праці і міри винагородження за працю  [6, 

с.123-125]. В.А. Юсупов, відносини в сфері державної служби поділяє на дві 

основні групи: 1. Відносини, які виникають в процесі організації державної 

служби, а саме – у зв’язку з підготовкою, добором і розстановкою кадрів; 

встановленням статусу в зв’язку із заміщенням посад, проведенням оцінки 

праці і просуванням по службі. Такі відносини носять адміністративно-

правовий характер і відображають сутність державної служби. 2. Відносини, які 

складаються в ході реалізації державної служби, тобто в процесі діяльності 

робітника всередині державного органу; в процесі організації робочого часу 

відпочинку; щодо дисципліни й оплати праці; в процесі функціонування кадрів 

управління поза межами цих органів. Відповідно цю групу відносин можна 

віднести до галузі трудового права [105, с.44]. 

Таким чином, відмінність службово-трудових правовідносин від 

трудових полягає насамперед у тому, що вони знаходяться у тісній взаємодії та 

переплетенні з державно-службовими правовідносинами і відрізняються 

особливим суб’єктним складом. Суб’єктом службово-трудових правових 

зв’язків виступає не просто працівник народного господарства, який має 

загальний правовий статус, а державний службовець, статус якого регулюється 

низкою спеціальних нормативно-правових актів. Як вказують Г.І. Чанишева та 

Н.Б. Болотіна: “В окремих категорій працівників сутність їх трудової діяльності 

має настільки особливий характер, що їх правовий статус визначається 

спеціальними законами” [108, с.128]. До таких працівників відносяться і 

державні службовці, які виконують свої функції за посадами в органах 

державної влади. Отже, державний службовець має не лише загальний 

трудовий статус, але й спеціальний, що відносяться один з одним як загальний і 

особливий. Спеціальний правовий статус виникає на підставі й з урахуванням 
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загального. Він не може існувати самостійно, оскільки має вторинний, похідний 

від загального статусу характер. Керуючись догмою теорії права, що при 

наявності загальної і спеціальної норми, застосовується остання, зазначимо – 

праця державних службовців повинна регулюватися нормами загального 

законодавства там і в тій мірі, де і наскільки конкретні правовідносини в сфері 

державної служби не визначені правилами спеціального типу. 

Незаперечним є те, що оновлення чинного законодавства про державну 

службу повинно відповідати міжнародним нормам. Так, Міжнародна 

Організація Праці у 1978 році на шістдесят четвертій сесії Адміністративної 

ради Міжнародного бюро праці у Женеві прийняла Конвенцію № 151 „Про 

трудові відносини на державній службі” [199], яка, на жаль й досі залишається 

не ратифікованою. Вважаємо, що необхідність ратифікація Україною Конвенції 

Міжнародної Організації Праці № 151 „Про трудові відносини на державній 

службі”  обумовлюється: по-перше, інтеграцією України до Європейського 

Союзу, і як слід адаптацією законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; по-друге, становленням в Україні оновленої державної 

служби – високопрофесійної та ефективної, покликаної захищати права і 

свободи людини і громадянина, спроможної забезпечувати на високому рівні 

інтереси держави; по-третє, необхідністю поєднання у правовому регулюванні 

праці державних службовців норм різних галузей права, в результаті чого 

правовий статус державних службовців визначатиметься комплексно. 

Ця Конвенція має надзвичайно важливе правове значення, причиною її 

прийняття стало значне розширення в багатьох країнах діяльності державної 

служби та потреба в існуванні розумних трудових відносин між державними 

органами та державними службовцями, велика різноманітність політичних, 

економічних та соціальних систем держав-членів та відмінності у їхній 

практиці, що стосується характеру трудових відносин. 

Дана Конвенція окреслила якісно новий концептуальний підхід 

Міжнародної Організації Праці до регулювання праці державних службовців, 

визнаючи їх суб’єктами трудового національного законодавства: „державні 
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службовці користуються  такими ж громадськими та політичними і трудовими, 

відповідно до даної Конвенції № 115, правами, як і всі інші працівники”. 

Поширення на державних службовців трудових прав та гарантій їх діяльності, 

підкреслюється Міжнародною Організацією Праці, „має істотне значення для 

нормального здійснення свободи об’єднання, за єдиної умови дотримуватись 

зобов’язань, визначених їх статутами і характером виконуваних ними функцій”. 

Міжнародна Організація Праці передбачає можливість країнам, які 

ратифікували цю Конвенцію в „національному законодавстві чи правилах 

встановлювати, якою мірою гарантії, передбачені даною Конвенцією будуть 

застосовуватись до: службовців, котрі займають посади на високому рівні, чиї 

функції звичайно розглядаються як такі, що стосуються визначення політики чи 

управління; службовців, чиї обов’язки мають чисто конфіденційний характер; 

службовців Збройних Сил і поліції”. 

Іншим важливим правовим документом, яким регламентуються 

відносини державних службовців є Рекомендація Міжнародної Організації 

Праці  № 159 „Щодо процедур визначення умов зайнятості на державній 

службі” [200]. У цих Рекомендаціях Міжнародна Організація Праці звертає 

особливу увагу на те, що  при прийнятті Конвенції № 151  „Про трудові 

відносини на державній службі” вона керувалася об’єктивними і заздалегідь 

встановленими критеріями, визнання та застосування яких є безумовно 

необхідним на рівні національного законодавства (чи правил). Зазначимо, що 

Рекомендації Міжнародної Організації Праці ратифікації не підлягають, але їх 

положення, як правило такі, що розвивають норми відповідних конвенцій (в 

даному випадку Конвенції № 151), мають важливе правове значення. 

Таким чином, необхідність поширення трудових прав та гарантій на осіб,  

які перебувають на державній службі визнається, і, відповідним чином, 

обґрунтовується на міжнародному рівні. 

Таким чином, дослідження особливостей службово-трудових відносин в 

сфері державної служби надало змогу зробити наступні проміжні теоретико-

практичні висновки. По-перше, службово-трудові відносини в сфері державної 
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служби визначено як двосторонні відносини щодо виконання за винагороду 

роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підля-

ганням внутрішньому трудовому розпорядку, які виникають у зв’язку з 

укладенням трудового договору чи контракту між громадянином України і 

державним органом (установою) і торкаються в основному встановлення, 

розвитку, зміни і припинення умов праці державного службовця та виступають 

формою закріплення їх суб'єктивних трудових прав і обов'язків. По-друге, 

суб’єктами службово-трудових відносин в сфері державної служби є: з однієї 

сторони – державний службовець, з іншої – власник яким в широкому 

розумінні є держава, а у вузькому - державний орган, підприємство чи 

організація. Трудовий договір державний службовець укладає не з 

уповноваженою власником службовою особою (керівником, який має право 

приймати та звільняти з роботи), а з певним структурним підрозділом, 

установою чи організацією як юридичною особою, де він і реалізує своє право 

на працю. Тобто, влаштовуючись на роботу, державний службовець укладає 

трудовий договір (контракт) не з державою як власником і не з уповноваженою 

службовою особою, що управляє певним органом чи підрозділом, а із 

створюваним власником, у нашому випадку державою, юридичною особою. У 

іншому ж випадку визнання уповноваженого власником органу суб'єктом 

трудових правовідносин означає можливість пред'явлення до нього майнових 

претензій, що випливають з цих відносин. У дійсності ж ці претензії 

пред'являються не до уповноваженого власником органу, а до юридичної особи, 

як однієї із сторін трудового договору. Тому, на нашу думку, у ст.21 КЗпП 

необхідно визначити, що стороною трудового договору поряд з власником 

повинен бути не уповноважений на управління орган, а підприємство, установа 

або організація, як юридична особа. По-третє, змістом службово-трудових 

відносин державних службовців є їх права та обов’язки. Трудові права і 

обов’язки державних службовців можна класифікувати за наступними 

критеріями: а) основні (конституційні) трудові права і обов’язки державних 

службовців, закріплені у Конституції України, міжнародно-правових актах та 
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законодавчих актах України; б) загальні трудові права та обов’язки державних 

службовців. Це права і обов’язки, які мають усі державні службовці. Вони 

містяться в Законі „Про державну службу”; в) Спеціальні трудові права та 

обов’язки державних службовців. Особливістю даної групи трудових прав і 

обов’язків є те, що їх характер залежить від наступних обставин: органу 

(підрозділу) в якому проходить службу державний службовець; посади яку він 

займає. По-четверте, виокремлення службово-трудової діяльності як професії з-

поміж інших видів суспільно-корисної діяльності дозволяє визначити наступні 

її характеристики: по-перше, сферою даної професійної діяльності виступають 

органи державної влади; по-друге, цей рід занять має власну назву - державна 

служба; по-третє, продуктами професійної діяльності є відповідні управлінські 

рішення, у тому числі і примусового характеру та їх наслідки; по-четверте, 

необхідним елементом службово-трудової діяльності є дотримання вимог 

присяги та службової дисципліни; по-п’яте, підвищене морально-психологічне 

навантаження в процесі здійснення державними службовцями своїх посадових 

обов’язків; публічно-правовий характер відносин з громадянами і 

організаціями, з якими вони вступають у взаємодію під час виконання своїх 

посадових обов’язків. По-п’яте, праця державних службовців повинна 

регулюватися нормами загального законодавства там і в тій мірі, де і наскільки 

конкретні правовідносини в сфері державної служби не визначені правилами 

спеціального типу.  

Розгляд загальнотеоретичних питань правового регулювання службово-

трудових відносин державних службовців надав змогу надати низку пропозицій 

щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення в цій сфері. По-

перше, слід провести загальну кодифікацію чинного законодавства про 

державну службу. По-друге, на підставі даної кодифікації виокремити 

прогалини в існуючому нормативно-правовому забезпеченні службово-

трудових відносин державних службовців з державними органами, 

підприємствами, установами. По-третє, внести зміни та доповнення до 

конституційно-правового регулювання відносин у сфері державної служби. 
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Конституція має закріпити положення про інститут професійних державних 

службовців (чинників) як такий, що базується на принципах компетентності, 

здібності службовців виконувати покладені на них функції, відданості 

службовому обов’язку і покликанні забезпечувати стабільне публічно-правове 

управління. По-четверте, провести нормативне розмежування публічно-

правових відносин у сфері державної служби та трудових відносин, які 

виникають у тій же сфері між працедавцем і найманим працівником. По-п’яте, 

створити правові джерела для окремих груп державних службовців, якими 

встановлювалися б специфічні положення щодо правового статусу деяких 

категорій державних службовців. 



 150

РОЗДІЛ 3 

ОКРЕМІ ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

3.1. Управління профорієнтаційною роботою на державній службі 

Неодмінною умовою підвищення ефективності державної служби є 

формування якісного складу державних службовців, що вимагає належного 

функціонування системи профорієнтаційної роботи. Роль професійної 

орієнтації у формуванні ефективної зайнятості населення зумовлюється тим, 

що науково обґрунтований і усвідомлений вибір громадянами професії створює 

передумови для отримання максимальних результатів від трудової діяльності. 

Професійна орієнтація сприяє також раціональній структурній перебудові 

державної служби з урахуванням реальної потреби в професіях 

(спеціальностях), є засобом запобігання стресовій поведінці людей, яким 

загрожує безробіття.  

За даними наукових досліджень професійна орієнтація впливає на 

збільшення продуктивності праці (залежно від галузі на 10-30 відсотків), 

скорочення плинності кадрів (на 20-25 відсотків), зниження аварійності та 

травматизму (на 35-45 відсотків), продовження періоду працездатності (на 8-10 

відсотків) [201]. 

В науковій літературі не існує єдиної точки зору щодо сутності явища 

„професійна орієнтація”. Так, на думку О.Я.Кібанова професійна орієнтація – 

це комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, 

психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на формування 

професійного покликання, виявлення здібностей, інтересів, придатності та 

інших факторів, які впливають на вибір професії або на зміну роду діяльності 

[202, с.269]. І.М.Назімов під професійною орієнтацією розуміє систему заходів 

по підготовці молоді до вибору професії, шляхів її набуття, а також закріплення 

за нею [203, с.144]. К.К.Платонов профорієнтацію визначив як систему 

психолого-педагогічних і методичних заходів, які допомагають кожному 
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представнику підростаючого покоління обирати собі професію з урахуванням 

потреб суспільства і своїх здібностей [204, с.249]. 

Слід відзначити і те, що термін „професійна орієнтація” дістав 

нормативне закріплення, так в Постанові Кабінету Міністрів України від 27 

січня 1994 р. № 48 вона визначена, як „комплексна науково обґрунтована 

система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її 

професійного самовизначення на основі врахування особистісних 

характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці” [201].  

В науковій літературі профорієнтаційна робота розглядається у 

широкому та вузькому розумінні. Так, прибічники вузького трактування 

додержуються точки зору, що „основними формами профорієнтаційної роботи 

виступають: професійна освіта; виховання свідомої потреби до праці; 

професійна інформація; професійна консультація” [202, с.270]. Прибічники 

широкого розуміння професійної орієнтації включають до останньої такі 

елементи, як професійна освіта, попередня професійна діагностика, професійна 

активізація, професійна консультація, професійний відбір, соціально-

професійна адаптація, професійна переорієнтація [205, с.73]. 

На нашу думку, професійна орієнтація – це діяльність направлена на 

сприяння вибору професії, яка найбільш відповідає бажанням та здібностям 

особи, а також потребам певної організації, ознайомлення широких верств 

населення з певними професіями, які існують у системі суспільного 

виробництва, можливістю їх одержання та характером і специфікою майбутньої 

праці чи служби.  

Професійна орієнтація є соціально-економічною категорією за 

походженням, сутністю й показниками оцінки ефективності. За методами 

вирішення професійна орієнтація - це соціально-економічна, медико-

фізіологічна та психолого-педагогічна проблема. Профорієнтаційна робота 

сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і талантів людини, зростанню 

її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і виступає одним з 
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найважливіших елементів державної політики в сфері соціального захисту та 

зайнятості населення. 

Професійна орієнтація забезпечує ефективне використання трудового 

потенціалу особи, сприяє підвищенню її соціальної та професійної мобільності, 

відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіття. Профорієнтаційні 

заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення 

свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної 

ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності. 

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними 

методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці та 

досягнення ефективної зайнятості населення. 

Професійна орієнтація включає такі елементи: професійна інформація, 

професійна консультація, професійний добір, формування кадрового резерву, 

професійний відбір та професійна адаптація. Так, під професійною 

інформацією ми розуміємо систему заходів щодо накопичення і 

розповсюдження відомостей про зміст і перспективи сучасних професій та 

вимоги, що висуваються до особи, яка бажає їх набути, форми й умови 

оволодіння різними спеціальностями, можливості професійно-кваліфікаційного 

зростання, стан та потреби ринку праці, формування професійних інтересів, 

намірів та мотивацій особи. Професійну консультацію доцільно визначити як 

науково організовану система взаємодії психолога-профконсультанта та особи, 

що потребує допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності, на основі 

вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвих 

ситуацій, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я особи та з 

урахуванням потреб ринку праці. Під професійним добором ми розуміємо 

систему профдіагностичного обстеження особи, яка спрямована на визначення 

конкретних професій, найбільш придатних для оволодіння нею. У свою чергу, 

професійний відбір – це система профдіагностичного обстеження особи, 

спрямована на визначення ступеня її придатності до окремих видів професійної 

діяльності згідно з нормативними вимогами. Професійну адаптацію доцільно 
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визначити як комплексну систему заходів, покликаних сприяти процесу 

пристосування особи до психологічних та організаційно-технічних 

особливостей професійної діяльності на виробництві, успішному професійному 

становленню працівника. 

Одним із напрямків профорієнтаційної діяльності є формування 

кадрового резерву для державної служби, який створюється для заміщення 

посад державних службовців, а також для просування їх по службі. Метою 

формування кадрового резерву є добір працівників, які мають професійні 

навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних 

здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень. 

Кадровий резерв формується з: керівників і спеціалістів підприємств, 

установ, організацій; працівників органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли 

стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш 

високих посадах; осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для 

зарахування до кадрового резерву; випускників вищих навчальних закладів, у 

тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів державного управління. 

До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені 

працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, 

виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп’ютері, мають 

організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов’язків.  

Під час формування кадрового резерву забезпечується пропорційно-

збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу 

працюючих у відповідних сферах управління. Зарахування працівника до 

кадрового резерву проводиться за його згодою. Про зарахування до кадрового 

резерву повідомляється керівництво за місцем роботи зарахованого працівника. 

На кожну посаду державного службовця кадровий резерв формується з такого 

розрахунку: на посаду керівника - не менше двох осіб, на посади спеціалістів 
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складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням 

фактичної потреби. 

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в 

грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни 

у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.  

Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи 

розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими 

органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, 

передбачається погодження кандидатур з цими органами. Пропозиції щодо 

резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня 

(крім першої — третьої категорій, призначення на які здійснюється 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України), розглядаються 

спеціальними комісіями, утвореними при цих органах. Очолює комісію 

керівник органу або його перший заступник. Склад комісії затверджується 

рішенням відповідного органу. Списки осіб, що пропонуються до кадрового 

резерву на посади керівників структурних підрозділів, їх біографічні довідки 

подаються щороку до 1 лютого центральними органами виконавчої влади 

Головдержслужбі. Головдержслужба опрацьовує матеріали, погоджує списки 

кадрового резерву та повертає їх для затвердження керівниками відповідних 

центральних органів виконавчої влади.  

Пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на 

керівні посади державних службовців першої — третьої категорій, призначення 

на які здійснює Президент України та Кабінет Міністрів України, вносять до 1 

лютого кожного року на розгляд Комісії з питань формування кадрового 

резерву на керівні посади державних службовців Секретаріат Президента 

України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації вносять такі 

пропозиції через зазначені вище органи. 
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Протягом року можуть розглядатися пропозиції про включення або 

виключення запропонованих кандидатур із кадрового резерву. Рішення Комісії 

стосовно кадрового резерву на керівні посади державних службовців першої - 

третьої категорій, призначення на які здійснює Президент України, подаються 

для затвердження Президентові України, а на керівні посади, призначення на 

які здійснює Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, а 

також Кабінет Міністрів України, — Кабінетові Міністрів України. Секретаріат 

Кабінету Міністрів України подає підготовлені Комісією списки на 

затвердження Кабінетові Міністрів України в установленому порядку. 

Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких 

передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 

оформлення в установленому порядку допуску до державної таємниці особам, 

які його не мають.  

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота 

згідно із затвердженими керівниками державних органів чи їхніх структурних 

підрозділів особистими річними планами, де передбачається: вивчення і аналіз 

виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів 

України; систематичне навчання шляхом самоосвіти; періодичне навчання і 

підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі 

зарубіжних); участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань 

діяльності державних органів і структурних підрозділів; стажування терміном 

до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано 

працівника; виконання обов’язків державного службовця, на посаду якого 

зараховано працівника до кадрового резерву; залучення до розгляду 

відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань; участь у 

підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів. 

Основними науково-методичними засобами, що використовуються у 

професійній орієнтації, є професіографія (інформаційна, діагностична, 

коригуюча, формуюча) та професійна діагностика (комплекс психологічних, 

психофізіологічних, медичних та інших методів вивчення особи). 
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Основним об’єктом профорієнтаційної діяльності є зайняте та незайняте 

населення, у тому числі молодь, що навчається, вивільнювані працівники та 

особи з обмеженою працездатністю. 

Профорієнтаційна робота повинна здійснюватись на таких принципах, як: 

комплексний характер профорієнтаційних послуг; узгодження інтересів особи 

та суспільства через ринок праці; діяльнісний підхід до визначення професійної 

придатності; рівні можливості отримання профорієнтаційних послуг 

громадянами України та громадянами іноземних держав, з якими Україна має 

відповідні угоди, незалежно від місця роботи чи навчання, віку, статі, 

національності, релігійних переконань; доступність професійної та іншої 

інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання і 

працевлаштування; добровільність і безкоштовність отримання 

профорієнтаційних послуг усіма групами населення на гарантованому 

державному рівні; конфіденційний та рекомендуючий характер висновків 

профконсультацій та профдобору, додержання працівниками 

профорієнтаційних служб норм професійної етики. 

До основних напрямків формування та розвитку системи професійної 

орієнтації населення в сфері державної служби ми відносимо: формування 

правових, соціально-економічних, інформаційно-методичних, матеріально-

технічних і фінансових засад розвитку державної системи професійної 

орієнтації, організація науково-методичного та нормативного забезпечення її 

функціонування; удосконалення структури управління системою 

профорієнтаційних підрозділів на загальнодержавному і регіональних рівнях; 

комплексний підхід до роботи в сфері професійної орієнтації, посилення її 

соціально-економічної спрямованості; створення мережі недержавних установ і 

об’єднань, що надають профорієнтаційні послуги; підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації фахівців у сфері професійної орієнтації; оновлення 

форм і методів профорієнтаційної роботи, визначення її нормативів і стандартів 

на рівні сучасних вимог; організація міжнародного співробітництва в сфері 

професійної орієнтації з метою обміну досвідом роботи; створення, розширення 
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та удосконалення існуючих профорієнтаційних підрозділів в органах 

управління державною службою; підвищення ефективності праці зайнятих 

професійною орієнтацією фахівців, запровадження дійових форм їх 

матеріального та морального заохочення. 

Основними завданнями в галузі організації системи професійної 

орієнтації населення є: забезпечення гарантованих Конституцією та чинним 

законодавством України прав громадян на працю, конкурентоздатності особи 

на ринку праці, вільного вибору або роду занять, зміни виду трудової 

діяльності, професії та місця роботи у відповідності з професійними 

інтересами, нахилами, здібностями, загальноосвітньою та професійною 

підготовкою, станом здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці; 

підвищення соціальної та професійної мобільності особи, збереження її 

здоров’я і працездатності; сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації 

процесу її соціально-професійного становлення; стимулювання розвитку 

соціальної та економічної ініціативи особи, її інтелектуального та трудового 

потенціалу; забезпечення комплексного підходу до роботи у сфері професійної 

орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості; формування 

правових, соціально-економічних, інформаційно-методичних, матеріально-

технічних, кадрових і фінансових засад розвитку професійної орієнтації 

населення, організація науково-методичного та нормативного забезпечення її 

функціонування; оновлення форм і методів профорієнтаційної роботи з 

населенням, визначення її нормативів та стандартів на рівні сучасних вимог; 

розробка пакету відповідних нормативно-правових документів, необхідних для 

організації роботи з професійної орієнтації населення, та внесення змін до 

чинних законодавчих актів; вдосконалення структури управління професійною 

орієнтацією молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення, осіб з 

обмеженою працездатністю; створення, розширення та удосконалення 

існуючих профорієнтаційних підрозділів у системі освіти, соціальних службах 

для молоді, державній службі зайнятості, на підприємствах, в організаціях, 

установах соціального захисту населення та охорони здоров’я; створення 
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сприятливих умов для розвитку мережі недержавних установ і об’єднань, що 

надають профорієнтаційні послуги; підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері професійної орієнтації населення; підвищення 

ефективності праці зайнятих професійною орієнтацією населення фахівців, 

запровадження дійових форм їх матеріального і морального заохочення; 

організація міжнародного співробітництва у сфері професійної орієнтації 

населення з метою обміну досвідом роботи. 

Система професійної орієнтації населення виконує функції у галузі 

профорієнтаційних послуг та психологічної підтримки громадян, 

інформаційно-методичної роботи, координаційної і науково-дослідної 

діяльності. 

Так, до основних функцій у галузі профорієнтаційних послуг та 

психологічної підтримки населення доцільно віднести: забезпечення 

безкоштовного надання на гарантованому державою рівні обсягу 

профорієнтаційних послуг молоді, яка навчається, незайнятому і зайнятому 

населенню, особам з обмеженою працездатністю; здійснення професійного 

інформування населення про професії та спеціальності, що мають попит на 

регіональному ринку праці; надання населенню індивідуальних інформаційно-

довідкових та професійних консультацій з використанням елементів 

психологічної підтримки; ознайомлення населення з правилами вибору 

професії, виховання у громадян спрямування на самопізнання і особисту 

активність як основи професійного самовизначення; формування у населення 

вміння співставляти свої індивідуальні особливості з вимогами професії до 

особи, складання на цій основі реального плану оволодіння професією; 

організація та проведення групових професійних консультацій серед молоді, 

яка навчається, незайнятого і зайнятого населення, осіб з обмеженою 

працездатністю; створення умов для розвитку професійно важливих якостей 

особистості; забезпечення поглибленого профдіагностичного обстеження 

громадян з метою професійного добору і професійного відбору; надання 

психологічної підтримки та здійснення корекції професійного самовизначення 
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населення; визначення професійної придатності осіб при комплектуванні 

навчальних груп загальноосвітніх шкіл, спеціальних шкіл, професійних 

навчально-виховних та вищих навчальних закладів, направленні незайнятого 

населення на професійне навчання, працевлаштування громадян тощо; 

здійснення заходів щодо сприяння професійній адаптації осіб, направлених на 

професійне навчання, психологічного супроводження навчальних груп; 

сприяння професійній адаптації працівників, які вперше працевлаштувались та 

громадян, що змінили професію. 

До функцій суб’єктів професійної діяльності у галузі інформаційно-

методичної роботи з професійної орієнтації населення ми відносимо: 

підготовку нормативних актів, що регулюють роботу з професійної орієнтації 

населення та забезпечення ними відповідних підрозділів професійної орієнтації, 

здійснення консультацій щодо їх використання; розробку методичних 

матеріалів (рекомендацій, посібників, підручників) та забезпечення ними 

профорієнтаційних підрозділів установ, організацій, підприємств тощо; 

створення банку професіографічних матеріалів з професійної орієнтації 

населення, стандартизованих психодіагностичних методик, пакетів прикладних 

програм і встановлення порядку їх використання; здійснення апробації і 

адаптації методичних матеріалів профдіагностичного характеру, 

профінформаційних та інших розробок з професійної орієнтації населення, 

узагальнення результатів їх використання; надання методичних консультацій з 

питань професійної орієнтації і психологічної підтримки населення фахівцям 

територіальної служби зайнятості, кадрових служб підприємств, педагогічним 

працівникам закладів освіти, практичним психологам, соціологам та іншим; 

організацію семінарів та конференцій з проблем професійної орієнтації 

населення; розробку і впровадження у практику профорієнтаційної роботи з 

професійної орієнтації населення сучасних методів профдіагностики, у тому 

числі з використанням профдіагностичного обладнання та комп’ютерної 

техніки; вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду 

профорієнтаційної роботи з населенням, організація обміну досвідом в межах 
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держави і територіальних систем професійної орієнтації; організацію 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, які 

працюють у галузі професійної орієнтації населення. 

До функцій у галузі координації і науково-дослідної діяльності з 

професійної орієнтації населення доцільно віднести такі, як: розробка із 

залученням установ та організацій, які належать до територіальної системи 

професійної орієнтації населення, поточних та перспективних заходів з 

розвитку професійної орієнтації на відповідній території, розгляд цих заходів 

територіальною міжгалузевою радою з питань профорієнтації та професійного 

навчання незайнятого населення; визначення пріоритетних напрямів роботи з 

професійної орієнтації населення, обгрунтування пропозицій щодо 

забезпечення гарантованих обсягів профорієнтаційних послуг різним 

категоріям населення; здійснення розробки розділів з професійної орієнтації 

населення регіональних програм зайнятості, соціальних програм, програм 

соціального становлення і розвитку молоді, охорони здоров’я, розвитку освіти, 

охорони праці та інших; вивчення стану профорієнтаційної роботи з 

населенням у регіоні і розробка пропозицій щодо її удосконалення, підвищення 

соціальної та економічної ефективності; забезпечення взаємодії з 

профорієнтаційної роботи з молоддю, яка навчається, незайнятим і зайнятим 

дорослим населенням, особами з обмеженою працездатністю; створення 

сприятливих умов для розвитку розгалуженої мережі профорієнтаційних 

підрозділів, зокрема недержавних, діяльність яких не суперечить чинному 

законодавству; підготовка єдиного плану профорієнтаційної діяльності 

територіальної міжгалузевої ради з питань профорієнтації та професійного 

навчання незайнятого населення відповідного регіону; проведення 

координаційних нарад і семінарів з удосконалення спільної роботи щодо 

організації професійної орієнтації населення в регіоні територіальної служби 

зайнятості з професійними навчально-виховними та вищими навчальними 

закладами, соціальними службами для молоді, установами соціального захисту 

населення, військовими комісаріатами й охорони здоров’я, кадровими та 
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іншими службами підприємств тощо; атестація (у випадках, передбачених 

чинним законодавством) і допуск спеціалістів з професійної орієнтації 

населення до профдіагностичного обстеження та індивідуального професійного 

консультування з елементами психологічної підтримки громадян; здійснення 

теоретичних і прикладних професіографічних досліджень у галузі професійної 

орієнтації населення; проведення прикладних економічних, соціологічних та 

інших досліджень з питань професійної орієнтації населення; організація 

впровадження результатів теоретичних та прикладних досліджень у практику 

роботи підрозділів і спеціалістів територіальної системи професійної орієнтації 

населення. 

Управління системою професійної орієнтації населення на 

загальнодержавному і територіальному рівнях направлене на забезпечення цілі 

професійної орієнтації - надання профорієнтаційних послуг у повному обсязі 

усім групам громадян з метою вільного і свідомого вибору професії державного 

службовця з урахуванням попиту ринку праці, професійних інтересів, нахилів, 

здібностей та стану здоров’я особи.  

Управління системою професійної орієнтації населення для роботи в 

органах державної служби безпосередньо здійснюють: Головне управління 

державної служби, управління державної служби Головного управління 

державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі, Координаційна рада з питань державної служби, Центр сприяння 

інституційному розвитку державної служби, Громадська колегія при 

Начальнику Головного управління державної служби України, міністри, 

керівники державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади, 

керівники державних органів усіх рівнів, працівники по роботі з персоналом.  

Однак, в нормативних документах, які регулюють діяльність вище приведених 

органів відсутнє закріплення профорієнтаційної роботи як одного із їх завдань, 

функцій чи обов’язків. Звідси, приймаючи до уваги те, що ефективність добору 

кадрів на державну службу багато в чому залежить від правильно організованої 

та здійснюваної професійної орієнтації, пропонуємо в Положенні про Головне 
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управління державної служби України, Типовому положенні про управління 

державної служби Головного управління державної служби в Автономній 

Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, Положенні Про 

Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України, 

Положенні про Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 

Положенні про Громадську колегія при Начальнику Головного управління 

державної служби, Типовому положенні про кадрові підрозділи нормативно 

закріпити, що діяльність з профорієнтації населення є одним з їх завдань, 

функцій та обов’язків.   

Підводячи підсумок першій процедурній формі управління в сфері 

державної служби, зокрема діяльності з профорієнтаційної роботи, відзначимо, 

що професійна орієнтація набуває максимальної дієвості тоді, коли кількість 

осіб, які бажають здійснити вибір тієї чи іншої професії, перевищує кількість 

наявних вакантних місць. Це відбувається при високому престижі професії 

державного службовця, що нажаль є тільки бажаною перспективою. 

 

3.2. Особливості управління процесом проходження державної служби  

Сучасний стан розвитку українського суспільства потребує подальшого 

удосконалення теорії та практики державного управління. Наукова 

проблематика, яка склалася ще в період колишнього радянського союзу, майже 

вичерпала свої можливості. Новий час зумовив потребу наукового осмислення 

багатьох недосліджених проблем державного управління, що складає важливі 

об’єктивні умови для розробки нових теоретико-методологічних підходів для 

висунення відповідних гіпотез і методів наукового аналізу. Це стосується й 

організаційно-правових питань проходження державної служби. Сьогодні в 

полі зору вчених виникають питання з організації тих сторін державної служби, 

вивчення яких раніше було неможливим завдяки цілому ряду політичних 

обставин зі штучним обмеженням тематики.  Усе це звужувало емпіричну базу 

досліджень, виключало можливість зібрати достовірну інформацію й 

об’єктивно оцінити реальний  стан справ. 
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Під час проходження державної служби громадянами нашої держави 

реалізуються такі конституційні та надані законодавчими актами права, як 

можливість заробляти собі на життя працею, яку вони вільно обирають (право 

на працю), рівне право доступу до державної служби, до служби в органах 

місцевого самоврядування, а також похідні від них права, що  передбачаються 

спеціальними законодавчими актами. Проходження державної служби є 

підінститутом правового інституту державної служби, який об’єднує правові 

норми, що встановлюють наступні питання: добір персоналу, введення на 

посаду державних службовців, заміщення державних посад, організацію 

спеціальної професійної підготовки службовців, сумісництво, виконання 

службовцями своїх посадових обов’язків і реалізацію прав, порядок присвоєння 

кваліфікаційних розрядів, спеціальних звань, заохочення службовців і 

притягнення їх до відповідальності, атестацію державних службовців, 

просування (переміщення) по службі, умови служби, соціально-правовий 

захист (гарантії, пільги, компенсації) державних службовців, підстави і способи 

припинення державної служби. 

Отже, проходження служби в організаційній площині являє собою 

сукупність організаційних норм, процедур, правил щодо регулювання 

службово-трудової діяльності державних службовців, упорядкування 

класифікації посад, встановлення та забезпечення порядку прийняття на 

державну службу, оцінки діяльності, підвищення кваліфікації, просування по 

службі (зайняття посад, присвоєння рангів), підстав припинення державної 

служби з метою забезпечення ефективної роботи державних службовців. 

Водночас організаційною формою проходження державної служби є система 

державних органів. Їх диференціація за завданнями та функціями вимагає 

встановлення особливостей проходження служби у відповідних органах. 

Проходження державної служби здійснюється на основі законодавства як 

сукупності правових норм, правил і процедур, які регулюють виникнення, 

розвиток і припинення службово-трудових відносин. Головна функція 

правового підінституту проходження служби полягає в забезпеченні цілісного 
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регулювання всіх правил і процедур, які застосовуються в процесі прийняття на 

службу, переміщення по службі та її припинення. 

В літературі існують різні погляди на зміст і поняття проходження 

державної служби. Водночас, розкриваючи поняття та зміст проходження 

державної служби, необхідно з’ясувати те, що поняття – це одна із форм 

мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта дійсності [206, с.418]; 

логічно оформлена загальна думка про предмет, ідея чого-небудь [207, с.502]; 

думка, що віддзеркалює в узагальненій формі предмети, явища дійсності і 

зв’язки між ними через фіксацію загальних і специфічних ознак, якими 

виступають властивості предметів і явищ та відносини між ними [208, с.640].  

У тлумачному словнику В.І. Даля поняття „проходити службу” визначене 

одним словом “служити” [209, с.202]. Ю.Н.Старилов вважає, що проходження 

державної служби – це “тривалий процес, що починається з виникнення 

державно-службових відносин, тобто з моменту заміщення посади державного 

службовця, з подальшим переміщенням працівника по службі, проведенням 

оцінки і атестації службовців, і закінчується припиненням державно-службових 

відносин” [25, с.213]. На думку О.П. Ноздрачова, терміном “проходження 

державної служби” позначаються “будь-які переміщення на державній службі 

після первинного призначення на державну посаду (прийняття на державну 

службу)” [20, с.78]. Під проходженням державної служби він має на увазі певні 

юридичні факти, що характеризують службово-правовий стан державного 

службовця, який відображається в його особовій справі. До таких фактів 

відносяться: заміщення більш високої вакантної посади; присвоєння чергового 

кваліфікаційного розряду; збільшення розміру грошового утримання; 

зарахування до кадрового резерву; направлення на перепідготовку і підвищення 

кваліфікації; направлення на стажування; тимчасове випробування на посаді 

[20, с.78]. Такі ж юридичні факти, що характеризують службово-правовий стан 

державного службовця називає і Л.Р.Біла. Вона позначає, що “проходження 

державної служби містить у собі прийняття на державну службу, просування по 

ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із 
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службою”. Про підстави припинення державної служби тут не сказано. На 

нашу думку це можна віднести до “інших питань, пов’язаних із службою” [210, 

с.26]. І.П.Лаврінчук зазначає, що “такий суспільний інститут, як проходження 

державної служби, за правовими ознаками являє собою зміну в службово-

правовому становищі працівників, що відбувається у зв’язку чи на підставі 

обставин, які породжують, змінюють або припиняють службово-трудові 

відносини. У ролі зазначених обставин виступають: прийняття на державну 

службу, атестування, переміщення по службі, присвоєння працівникам 

кваліфікаційних розрядів, категорій, спеціальних звань, рангів, підстави 

припинення служби” [211, с.72]. С.Д.Дубенко вважає, що “інститут 

проходження державної служби складається з організації добору кадрів в 

управлінський апарат, здійснення переміщень працівників по службі, 

встановлення і реалізації засобів звільнення з державної служби” [17, с.65]. З 

цим погоджується Н.Р.Нижник [212, с.152]. В.С.Ничипоренко та 

Є.В.Охотський трактують поняття проходження державної служби в якості 

складової частини державної служби та реалізації її соціальних функцій. Під 

проходженням державної служби вони розуміють систему дій та 

організаційних заходів, які спрямовані на реалізацію принципу рівного доступу 

до державної служби, визначають порядок і підстави прийняття на державну 

службу, випробовування, виконання посадових повноважень, заохочення та 

застосування дисциплінарних стягнень, присвоєння класних чинів, проведення 

конкурсів, атестацій, а також припинення державної служби [213, с.362]. 

Відтак, одні автори включають до поняття „проходження державної 

служби” прийняття на державну службу, організацію добору кадрів в 

управлінський апарат, інші – вважають, що під проходженням державної 

служби слід розуміти переміщення на державній службі після прийняття на 

державну службу, з моменту заміщення посади державного службовця. З нашої 

точки зору, зміст поняття проходження державної служби має охоплювати: 

процес працевлаштування громадян України на службу в держані органи, 

підприємства, установи, організації; будь-які переміщення на державній 
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службі; встановлення умов проходження державної служби; оцінка службово-

трудової діяльності державних службовців; навчання державних службовців 

безпосередньо на державній службі, підвищення їх кваліфікації чи 

перепідготовку; присвоєння певного кваліфікаційного розряду; стимулювання 

праці державних службовців та їх матеріальне забезпечення; соціальне 

партнерство в процесі державної служби між представниками суб’єктів 

службово-трудових відносин; режим робочого часу та відпочинок державних 

службовців; гарантії та компенсації різним категоріям державних службовців; 

дисципліну виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків; 

охорону службово-трудової діяльності державних службовців; особливості 

регулювання службово-трудової діяльності різних категорій державних 

службовців; захист трудових прав державних службовців; відповідальність 

суб’єктів службово-трудових відносин за порушення законодавства про 

проходження державної служби; припинення службово-трудових відносин. 

Розглянемо вище приведені складові проходження державної служби 

більш детальніше. Так, Законом України „Про державну службу” закріплено 

право на державну службу громадян України незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, 

політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали 

відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому 

порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою 

Кабінетом Міністрів України. 

Визначене Законом специфічне коло повноважень і обов’язків 

спричинило передбачення більших, порівняно з Кодексом законів про працю 

України, вимог до прийняття на посади державних службовців. 

Відповідно до Кодексу законів про працю, кожний працівник має право 

реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці на одному або 

одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях. Трудовий 

договір може бути безстроковим, при укладанні його забороняється вимагати 

відомості про походження. Нормальна тривалість робочого часу не повинна 
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перевищувати 40 годин на тиждень. Надурочні роботи, як правило, не 

допускаються, а при необхідності можуть проводитися лише з дозволу 

профспілкового комітету. 

В той же час Законами України „Про державну службу” [24] та „Про 

боротьбу з корупцією” [214] для державного службовця встановлені спеціальні 

обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної 

служби. Так, відповідно до статті 12 Закону України „Про державну службу” не 

можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та 

його апараті особи, які: визнані у встановленому порядку недієздатними; мають 

судимість, що є несумісною із зайняттям посади; у разі прийняття на службу 

будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими 

родичами чи свояками; в інших випадках, встановлених законами України. 

Статтею 16 цього Закону визначено, що державний службовець не має права 

вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України „Про боротьбу з 

корупцією”, зокрема протиправно використовувати надані йому повноваження 

для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. В Законі 

України „Про боротьбу з корупцією” під корупційними діяннями розуміється: 

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, 

пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів 

(послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх 

фактичної (дійсної) вартості; б) одержання особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, 

нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не 

передбачених чинним законодавством. 

Відповідно до ст.5 цього ж Закону, державний службовець або інша 

особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права: а) сприяти, 

використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у 

здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, 

субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це 



 168

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; б) займатися 

підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або 

підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в 

якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім 

наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики); в) 

входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює 

функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та 

представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або 

ревізійній комісії господарського товариства), через представника або 

підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, 

кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, 

спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; г) 

відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої 

передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну 

чи неповну інформацію. 

Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права: а) 

сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним 

особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої 

діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, 

пільг або інших переваг; б) неправомірно втручатися, використовуючи своє 

посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з 

метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень; в) бути повіреним 

третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює; г) 

надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час 

підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень. 

Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші 

дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу. 

Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служби окремими 

категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими 

актами України. 
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Статтею 6 цього ж Закону встановлено, що в разі відкриття валютною 

рахунка в іноземному банку державний службовець або інша особа, 

уповноважена на виконання функцій держави, зобов’язана у десятиденний 

строк письмово повідомити про це податкову службу із зазначенням номера 

рахунка і місцезнаходження іноземного банку. 

Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби 

або на виконання інших функцій держави, попереджаються про встановлені 

щодо них обмеження. 

Статтею 13 Закону України „Про державну службу” передбачено, що 

особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої — 

сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та 

зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і 

членів своєї сім’ї. Особа, яка претендує на зайняття посади державного 

службовця першої і другої категорій, повинна подати також відомості про 

належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і 

цінні папери. Зазначені відомості подаються державним службовцем щорічно. 

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, 

приймають Присягу такого змісту: “Повністю усвідомлюючи свою високу 

відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, 

суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у 

життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси 

громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно 

виконувати свої обов’язки”. 

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням 

керівника державний службовець зобов’язаний з’являтися на службу у вихідні, 

святкові та неробочі дні, може бути відкликаним із щорічної або додаткової 

відпустки. Перебування на державній службі обмежується граничним віком: 60 

років для чоловіків і 55 років для жінок. Досягнення граничного віку, якщо не 

продовжено в установленому порядку терміну перебування на державній 

службі, відмова від прийняття або порушення Присяги, неподання або подання 
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неправдивих відомостей щодо доходів є підставою для беззастережного 

звільнення державного службовця з посади. 

Статтею 15 Закону України „Про державну службу” визначено, що 

прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій, 

передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, 

крім випадків, коли інше встановлено законами України. Цей спосіб приймання 

на роботу є найбільш поширеним, оскільки питома вага державних службовців 

третьої - сьомої категорій, які працюють в місцевих органах виконавчої влади 

та органах місцевого самоврядування, складає більше 95 відсотків.  

Проведення конкурсу регулюється Положенням про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 782 [67]. Так, 

відповідно до цього Положення, рішення про проведення конкурсу та його 

умови приймається керівником органу, в якому оголошується конкурс. Його 

наказом утворюється конкурсна комісія, яку очолює, як правило, заступник 

керівника. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови 

конкурсу публікуються в пресі та поширюються через інші засоби масової 

інформації не пізніш як за місяць до проведення конкурсу і доводяться до 

відома працівників органу, в якому оголошується конкурс. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я керівника 

заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії 

документів про освіту, декларація про доходи, зобов’язання фінансового 

характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї за формою 

№ 001-ДС, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 

1997 р. № 58. Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу 

відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України. 

Особи, які працюють в органі, де оголошено конкурс, і ті, які зараховані 

до кадрового резерву цього органу і бажають взяти участь у конкурсі, 

зазначених документів до заяви не додають. 
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За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, які 

відповідають умовам конкурсу. Особи, які досягли граничного віку 

перебування на державній службі, участі в конкурсі не беруть. Рішення комісії 

про недопущення до конкурсу надсилається заявникові і може бути оскаржено 

керівнику протягом 3 днів з дня одержання відмови комісії. 

Учасникам конкурсу надається інформація щодо особливостей умов 

праці за відповідною посадою, вони завчасно повідомляються про час і місце 

засідання комісії. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу. 

Їм може бути запропоновано викласти свої міркування чи підготувати реферат 

на тему, пов’язану з майбутньою роботою. 

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її складу. На підставі вивчення поданих документів, 

рефератів, співбесід комісія приймає рішення стосовно кожного учасника 

конкурсу шляхом голосування. Рішення комісії приймається простою 

більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Голосування 

проводиться на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд 

комісії. 

У разі, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну 

і ту ж посаду, отримали рівну кількість голосів або жоден з учасників конкурсу 

не отримав більшості голосів, за рішенням комісії може бути проведено 

повторне голосування. Коли за підсумками повторного голосування жоден з 

учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, оголошується 

повторний конкурс. 

Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніш як 

через 2 дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу 

свою окрему думку. 

Рішення про укладення трудового договору приймає керівник на підставі 

рішення комісії про переможця конкурсу, інші учасники конкурсу можуть бути 

зараховані до кадрового резерву чи прийняті на стажування.  
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Відповідно до статті 19 Закону України “Про державну службу” [24] 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804 

затверджено Положення про порядок стажування у державних органах [215]. 

Воно проводиться у відповідному державному органі з метою набуття 

практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей 

працівників, які претендують на посаду державного службовця, терміном до 

двох місяців. 

Стажування можуть проходити як особи, що вперше претендують на 

посаду державного службовця, так і державні службовці, які бажають зайняти 

більш високу посаду. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи 

органу, де має вибуватись стажування. При цьому необхідна письмова заява 

самого стажиста та згода відповідних керівників за місцями його стажування та 

основної роботи. Працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не 

залучаються. 

Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження 

оформляються наказом керівника державного органу, де проводиться 

стажування. Під час проходження стажування працівник повинен 

додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку державного органу, 

де він проходить стажування. 

Стажування працівника проводиться з відривом від основної роботи. За 

працівником, направленим на стажування, зберігається його посада та 

заробітна плата за основним місцем роботи з подальшим урахуванням змін 

розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства. 

Стажисту за основним місцем роботи відшкодовуються також витрати на 

проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та 

наймання житла. 

Витрати, пов’язані з стажуванням спеціаліста, відшкодовуються 

підприємствам, установам і організаціям державним органом, який запросив 

спеціаліста на стажування, за рахунок коштів, передбачених на утримання 
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цього органу. Державний орган провадить витрати на зазначені цілі за рахунок 

коштів, призначених на інші видатки. 

На період стажування за стажистом закріплюється державний 

службовець, відповідальний за стажування. Зміст стажування визначається 

індивідуальним планом, що затверджується керівником структурного 

підрозділу органу, де проводиться стажування. 

Стажист за час проходження стажування повинен виконати 

індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування він подає 

керівництву державного органу доповідну записку про стажування з 

висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання 

його на державній службі, а за основним місцем роботи — стислий письмовий 

звіт. За результатами стажування у державному органі стажисту видається 

довідка для подання за основним місцем роботи. 

Особа (не державний службовець), яка після успішного закінчення 

стажування виявила бажання працювати у даному державному органі, 

проходить конкурс відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу 

при прийнятті осіб на роботу до органів виконавчої влади. При цьому їй 

надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не 

проходили стажування. 

Державний службовець після успішного закінчення стажування може 

бути переведений на посаду за рішенням керівника відповідного державного 

органу без конкурсного відбору або зарахований до кадрового резерву. 

При призначенні на посаду видається наказ (розпорядження) такого 

змісту: Призначити (прізвище, ім’я, по батькові) з (число, місяць, рік) на посаду 

(назва посади) з окладом ____ грн. на місяць з присвоєнням йому ____ рангу 

державного службовця, як такого, що успішно пройшов стажування. 

У випадку, коли призначеному на посаду на попередній роботі було 

присвоєно вищий ранг, можна в наказі відзначити: „Взяти до уваги, що 

(прізвище, ініціали) присвоєно ___ ранг державного службовця”. 
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Відповідно до статті 15 Закону України „Про державну службу” 

Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України 

голови місцевих державних адміністрацій, голови обласних рад мають право 

самостійно добирати та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників 

прес-служб, радників і секретарів згідно з штатним розписом і категорією що 

відповідає посаді (патронатна служба). Порядок перебування на державній 

службі таких осіб встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 31 

травня 1995 р. № 377 „Про Порядок перебування на державній службі 

працівників патронатної служби членів Уряду України” [216]. Відповідно до 

цього Положення Прийняття на патронатну службу здійснюється без 

проведення конкурсу. У разі потреби може встановлюватися випробування, а 

також проводитися стажування державних службовців з метою набуття 

практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей 

(працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не залучаються). 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю 

України, державні службовці патронатної служби можуть бути звільнені у разі 

зміни керівника або складу державного органу (частина друга статті 30 Закону 

України „Про державну службу”). У цьому випадку у трудовій книжці робиться 

запис з посиланням на пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. 

Про наступне звільнення працівника можна не попереджати, але державному 

службовцеві патронатної служби надаються гарантії, пільги і компенсації, 

передбачені статтями 49-1, 49-3 Кодексу законів про працю України. 

Інші питання перебування працівників на патронатній службі 

регулюються Законом України „Про державну службу”. Зокрема, законом не 

передбачене прийняття на ці посади осіб, які досягли граничного віку. Проте 

державні службовці, яким у встановленому порядку продовжено термін 

перебування на державній службі після досягнення граничного віку (60 років 

для чоловіків і 55 років для жінок), у виняткових випадках після закінчення 

цього терміну, можуть бути залишені на державній службі на посадах радників 

або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу. 
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Відповідно до статті 18 Закону України „Про державну службу”, при 

прийнятті на державну службу може встановлюватися додаткова умова-

випробування терміном до шести місяців. Це рішення керівник може прийняти 

за наслідками конкурсу, стажування, просування по службі державного 

службовця, який зарахований до кадрового резерву. Випробування 

застосовується з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі 

(розпорядженні) про прийняття на роботу. 

Відповідно до Положення про ранги державних службовців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 

658 [45], особам, призначеним на посади державних службовців з 

установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його 

результатів, тобто після закінчення вказаного терміну. 

Якщо протягом терміну випробування встановлено невідповідність 

працівника роботі, на яку його прийнято (за висновком керівника підрозділу), 

керівник органу може видати наказ (розпорядження) про звільнення працівника 

з посади, на яку його прийнято з випробувальним строком. 

Коли термін випробування закінчився успішно, керівник підрозділу 

органу, на посаду в якому зараховано працівника, подає керівникові органу 

мотивований висновок з пропозицією про присвоєння рангу державного 

службовця.  

З початком розгляду питання про призначення на посаду державного 

службовця розпочинається формування його особової справи. З метою 

упорядкування кадрового діловодства та удосконалення процедури прийняття 

на посади державних службовців постановою Кабінету Міністрів України від 

25 травня 1998 р. № 731 затверджено Порядок ведення особових справ 

державних службовців в органах виконавчої впади [217]. Він може 

застосовуватися також в інших органах, на які поширюється дія Закону України 

„Про державну службу”. Порядок - це єдиний нормативний документ, який 

визначає перелік документів, які складають особову справу державного 
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службовця, а також вимоги до їх оформлення, зберігання та обліку. Згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 1996 р. № 912 формування 

та ведення особової справи здійснюється кадровою службою відповідного 

державного органу. Працівник кадрової служби повинен перевірити 

правильність заповнення матеріалів особової справи, відповідність зазначених 

у них відомостей з оригіналами документів (паспорта, військового квитка, 

документа про освіту тощо). В особовій справі повинні міститися такі 

документи: 1) особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 

фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів. Форма особової картки П-2 ДС та 

інструкція по її заповненню, затверджені наказом Мінстату України № 343 від 

26 грудня 1995 року. Відповіді на всі питання особової картки (розділи I, VIII, 

IX та відомості про попередню роботу) заповнюються працівником особисто, 

відповідно до вимог зазначеної інструкції без скорочень та виправлень. 

Автобіографія пишеться працівником особисто у довільній формі, в кінці 

ставиться підпис і дата. В ній, крім прізвища, імені та по батькові, дати і місця 

народження, висвітлюються питання, пов’язані з трудовою і громадською 

діяльністю, пояснюються причини переходу з однієї роботи на іншу, зміни 

місця проживання, тимчасового непрацевлаштування, про навчання та інше. У 

разі необхідності можуть надаватися пояснення з приводу важливих моментів 

особистого життя і життя своїх близьких родичів (батька матері, братів, сестер), 

та родичів дружини (чоловіка); 2) копії документів про освіту, науковий 

ступінь, вчене звання підвищення кваліфікації. Копії цих документів 

засвідчуються нотаріально або керівником кадрової служби; 3) відповідно до 

статті 13 Закону України „Про державну службу” відомості (декларацію) про 

доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного 

службовця чи особи, що претендує на посаду державного службовця і членів 

його сім’ї. Декларація державного службовця чи особи, що претендує на посаду 

державного службовця і членів його сім’ї відповідно до чинного законодавства, 

подаються при прийомі на посаду державного службовця та щорічно до 15-го 

квітня за встановленою формою; 4) попередження про встановлені 
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законодавством України обмеження пов’язані з прийняттям та з її 

проходженням, підписане претендентом; 5) довідка про наявність встановленої 

форми допуску до державної таємниці (для відповідних посад) за формою, 

встановленою Держкомсекретів України. Вона видається режимно-секретним 

підрозділом за останнім місцем роботи працівника на запит керівника 

відповідного державного органу; 6) біографічна довідка, подання про 

призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби). Відповіді на 

питання у довідці мають бути стислими, але вичерпними. Скорочення слів, 

пропуски, виправлення не допускаються. Прізвище, ім’я, по батькові, місце і 

дата народження вказуються згідно з даними паспорта. Довідка скріплюється 

підписом керівника кадрової служби та печаткою. Подання щодо призначення 

претендентів на посади, призначення на які відповідно до законодавства 

здійснюються за погодженням з центральним та іншим органом виконавчої 

влади, готуються у довільній формі. У поданні вказується прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження претендента, займана на час подання посада, на яку 

посаду рекомендується (для заступників керівників — її функціональний 

напрям), рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити 

доручену ділянку роботи, ділові та інші якості претендента, відомості про 

перебування претендента під слідством або наявність судимості. Картка 

погодження оформляється за визначеною формою. В залежності від посади, на 

яку претендує особа, за рішенням керівника відповідного органу визначається 

перелік посадових осіб, які проводять співбесіди при призначенні на посади. 

Кадрова служба організовує проведення співбесід претендентів на посади з 

відповідними посадовими особами. Свої висновки про наслідки співбесід 

посадові особи записують до картки погодження; 7) погодження, передбачені 

чинним законодавством для призначення на посади керівників відповідних 

органів; 8) довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, зарахованих 

до кадрового резерву). У довідці вказується дата і номер документа, яким 

працівник зарахований до кадрового резерву, відомості про роботу за 

особистими річними планами, перелік завдань, виконаних працівником за час 
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перебування у резерві, висновки керівника структурного підрозділу; 9) 

направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників 

вищих навчальних закладів); 10) заява про участь в конкурсі, протокол (витяг з 

протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній 

основі); 11) заява для проходження стажування на відповідній посаді, 

індивідуальний план стажування, наказ керівника відповідного органу про 

допущення працівника до стажування, доповідна записка про стажування з 

висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання 

стажиста на зазначеній посаді (для осіб, які проходили стажування); 12) заява 

щодо призначення на відповідну посаду.  

Після призначення працівника на посаду державного службовця до 

особової справи додаються: 1) Наказ (розпорядження) про призначення на 

посаду. Документ про призначення (постанова, наказ, розпорядження) на 

посаду або увільнення з посади повинен містити найменування органу, дату, 

номер і назву. При призначенні на посаду або звільненні з посади керівних 

працівників, які призначаються (звільняються) згідно з чинним законодавством 

органом вищого рівня або за іншою процедурою, видається наказ 

(розпорядження) керівника відповідного органу про вступ працівника до 

виконання обов’язків (повноважень) або їх припинення. У разі призначення 

працівника на посаду, відповідно до законодавства, за погодженням з органом 

вищого рівня або за погодженням з головами місцевих державних 

адміністрацій, до особової справи додається висновок органу, з яким 

погоджувалося призначення. У наказі (розпорядженні) про призначення або 

увільнення працівника вказується повна дата (число, місяць, рік) фактичного 

виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його 

посадового окладу, надбавок та доплат, а також підстави призначення 

(звільнення).  

2) Копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про 

призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених 

чинним законодавством). 
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3) Текст Присяги, скріплений підписом державного службовця (для осіб, 

уперше прийнятих на державну службу). 

4) Копії документів про надані пільги. 

5) Копія паспорта. 

6) Копія військового квитка (для військовозобов’язаних). Копії 

(ксерокопії) документів про наявність пільг, копії першої сторінки військового 

квитка (для військовозобов’язаних) і відомості про проходження військової 

служби, копії першої і другої сторінок паспорта та відомості щодо прописки 

засвідчуються кадровою службою. 

7) Опис документів особової справи. 

Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали до особової справи, 

повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених 

у них відомостей оригіналам документів (паспорта, військового квитка, 

документа про освіту тощо). Особова справа повинна бути сформована та 

зареєстрована у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого строку 

з дня призначення на посаду. В міру проходження державної служби вона 

доповнюється відповідними матеріалами та щорічно, до 15 квітня, 

уточнюється. 

В особову картку систематично вносяться зміни облікових даних 

працівника. Підставою для їх внесення є укази і розпорядження Президента 

України, накази і розпорядження міністрів, керівників інших центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

рішення окружних виборчих комісій про обрання сільських, селищних і 

міських голів, рішення сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, 

повідомлення установ і організацій, а також особисті повідомлення працівника. 

Всі документи, на підставі яких зроблені записи, підшиваються в особову 

справу і заносяться в опис документів. Документи, які долучаються до особової 

справи, повинні мати необхідні підписи, дати і у разі потреби засвідчені 

печаткою.  
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Крім перерахованих документів, до особової справи в хронологічному 

порядку з часом надходження додаються: 1) заява про переведення на 

відповідну посаду, продовження терміну перебування на державній службі, 

звільнення з посади; 2) наказ (розпорядження) про переміщення на іншу 

посаду, звільнення з посади; 3) наказ, розпорядження, копії указів, 

розпоряджень, постанови про присвоєння рангу державного службовця, 

заохочення, службове розслідування, накладення та зняття стягнення; 4) листи-

погодження Головдержслужби (витяги), накази про продовження терміну 

перебування на державній службі (для осіб, які досягли граничного віку 

перебування на державній службі); 5) документи про підвищення кваліфікації; 

6) атестаційні матеріали (характеристика, атестаційний лист); 7) інші 

документи, які містять відомості щодо проходження державної служби. 

Після припинення державним службовцем роботи його особова справа 

залишається в кадровій службі і передається до архіву органу в порядку, 

визначеному відповідною інструкцією з діловодства. При цьому в особовій 

картці (форма П-2ДС) та книзі обліку руху особових справ зазначається дата, 

причина звільнення, дата і номер наказу (розпорядження) про звільнення. У 

разі повернення особи на державну службу рекомендується використовувати 

сформовану раніше особову справу. 

Порядок роботи з особовими справами та обліку встановлюється 

керівником державного органу. Особові справи державних службовців є 

документами для службового користування, які зберігаються у відповідно 

обладнаному приміщенні. Не дозволяється розголошувати дані, які містяться в 

особових справах, вилучати з них документи, вносити в облікові дані будь-які 

зміни без відома працівника, на якого сформована особова справа, та керівника 

органу і керівника кадрової служби. 

Кожна особова справа знаходиться у спеціально призначеній для цього 

папці розміром А-4. Зберігання особових справ забезпечують працівники 

кадрової служби, які несуть відповідальність за додержання встановленого 

порядку обліку, збереження і видачі особових справ. 
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Відповідно до Указу Президента України від 15 жовтня 1993 р. № 459 

„Про заходи щодо підвищення рівня роботи органів державної виконавчої 

влади” [218] при потребі виконання разових робіт (підготовка проектів 

нормативних актів, консультування, проведення експертизи тощо) працівники 

можуть бути прийняті в апарат органів виконавчої влади на умовах контракту. 

У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи, вимоги до якості і 

строків виконання, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови 

оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, 

соціально-побутові та інші умови. 

З часу введення в дію Закону України 2Про державну службу” центральні 

та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування набули 

досвіду формування складу державних службовців. За цей час відбувалися 

реорганізації та скорочення чисельності апарату, частина працівників залишила 

державну службу з тих чи інших причин, у тому числі вийшла на пенсію, 

щороку склад апарату поповнювався новоприйнятими працівниками в 

середньому на 10 і більше відсотків. Головдержслужба систематично здійснює 

перевірки дотримання вимог Закону „Про державну службу” щодо прийняття 

на посади державних службовців. Крім того, ці питання контролюються 

кадровими службами, фінансовими органами та органами соціального захисту, 

які вирішують питання про бюджетні витрати, призначення пенсій, та іншими 

органами. Узагальнення інформації про застосування встановленого порядку 

прийняття на посади державних службовців дозволяє виділити найбільш 

характерні порушення. 

Так, порушуються вимоги статті 15 Закону про прийняття на посади 

третьої - сьомої категорій шляхом конкурсного відбору. Є випадки, коли 

конкурсні комісії не працюють або працюють формально. Відсутня інформація 

про конкурс у пресі та інших засобах масової інформації. Винні в цих 

порушеннях керівники органів та керівники кадрових служб. Такі дані окремі 

посадові особи пояснюють, зокрема, відсутністю претендентів, необхідністю 

термінового заповнення вакансії, правом керівника самому приймати рішення 
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про прийняття на посаду того чи іншого працівника. Звичайно, такі 

виправдання не витримують ніякої критики. Хоча б тому, що такий підхід 

ігнорує вимоги статті 4 Закону: право на державну службу мають громадяни 

України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і 

національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, 

місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та 

пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою 

процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 

30 Закону порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 

Закону) є підставою для припинення державної служби. 

Є випадки прийняття на посади державних службовців після досягнення 

граничного віку. Частіше це буває при прийнятті на посади патронатної служби 

та при обранні на посади голів, заступників голів районних, обласних рад, 

секретарів сільських, селищних, міських рад. Проте Законом „Про державну 

службу” не передбачено випадків прийняття на посади державних службовців 

осіб, які досягли граничного віку. Стаття 23 передбачає, що у разі необхідності 

керівник державного органу за погодженням з Начальником Головдержслужби 

може продовжити термін перебування на державній службі, але не більше як на 

п’ять років. У виняткових випадках, після закінчення продовженого (до 5 років) 

терміну перебування на державній службі, державні службовці можуть бути 

залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за 

рішенням керівника відповідного державного органу. Зайняття більш високої 

посади державним службовцем, якому продовжено термін перебування на 

державній службі, є порушенням Закону. Відповідно до Положення про роботу 

з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995 року № 747, такі 

державні службовці за погодженням сторін можуть бути переведені на нижчу 

посаду або на посаду радника чи консультанта.  

Відповідно до перехідних положень Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” на посадових осіб місцевого самоврядування 
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поширюється дія Закону України “Про державну службу”, вони прирівняні до 

відповідних посад державних службовців. Проте в багатьох органах місцевого 

самоврядування при прийнятті на окремі посади порушуються вимоги цих 

законів. В деяких радах заступники голів виконкомів по виконавчій роботі 

обиралися на посади сесіями, а не призначалися головою, допускається 

суміщення посад секретаря селищної, міської ради з посадою секретаря 

виконкому ради. Заступники голів районних рад, секретарі сільських, 

селищних, міських рад обирались, а заступники голів по виконавчій роботі 

виконкомів міських рад призначались на посади без врахування вимог статті 23 

Закону України “Про державну службу”, тобто після досягнення ними 

граничного віку. 

Виявлені порушення при прийнятті на посади державних службовців 

мають бути негайно усунуті. Зволікання з цим може призвести до непоправних 

негативних наслідків для державного службовця: при обчисленні стажу 

державної служби, при призначенні пенсії і т.п. Керівник органу відповідно до 

статті 38 Закону понесе цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність згідно з чинним законодавством. Тому в суворому дотриманні 

Закону при прийнятті на посади мають бути зацікавлені як керівники органів, 

так і державні службовці. 

Відповідно до ст.21 Закону України „Про державну службу”, державним 

службовцям відшкодовуються витрати на службові відрядження та 

виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю 

України. Під час відрядження державні службовці користуються правом 

бронювання місць у готелях і на всі види транспорту, а також першочергового 

придбання проїзних документів. Державним службовцям за місцем 

відрядження надається місце для роботи, можливість користуватися зв’язком, 

транспортом, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного 

характеру. 

Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом 

зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше 
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встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом 

присвоєння державному службовцю більш високого рангу. Переважне право на 

просування по службі мають державні службовці, які досягли найкращих 

результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій 

професійний рівень та зараховані до кадрового резерву. 

У ст.30 Закону України „Про державну службу” визначено підстави 

припинення державної служби. Так, крім загальних підстав, передбачених 

Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі: 1) 

порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього Закону); 

2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, 

передбачених статтею 16 цього Закону; 3) досягнення державним службовцем 

граничного віку проходження державної служби (стаття 23 цього Закону); 4) 

відставки державних службовців, які займають посади першої або другої 

категорії (стаття 31 цього Закону); 5) виявлення або виникнення обставин, що 

перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі 

(стаття 12 цього Закону); 6) відмови державного службовця від прийняття або 

порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону; 7) неподання або 

подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, 

передбачених статтею 13 цього Закону. 

Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою 

для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з 

ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців 

патронатної служби. 

За державними службовцями, які займали посади першої категорії не 

менше трьох років і звільнені у зв’язку із зміною складу органу, де вони 

працювали, або закінченням терміну повноважень цього органу, зберігається 

середньомісячний заробіток на період працевлаштування, але не більше одного 

року. 

Відповідно до ст.31 підставами для відставки є: принципова незгода з 

рішенням державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди 
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для перебування на державній службі; примушування державного службовця 

до виконання рішення державного органу чи посадової особи, яке суперечить 

чинному законодавству, що може заподіяти значної матеріальної або моральної 

шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям або об’єднанням 

громадян, громадянину; стан здоров’я, що перешкоджає виконанню службових 

повноважень (за наявності медичного висновку). 

Відставка приймається або в ній дається мотивована відмова державним 

органом або посадовою особою, які призначили державного службовця на цю 

посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову в ній приймається у 

місячний термін. У разі відмови у відставці державний службовець повинен 

продовжувати виконання службових обов’язків і має право на звільнення в 

порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України. 

У разі відставки державного службовця, який не досяг пенсійного віку, 

але має достатній для призначення пенсії стаж (для чоловіків — 25, для жінок 

— 20 років) і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менш як 

п’ять років, йому виплачується щомісячно 85 відсотків його посадового окладу 

з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до досягнення пенсійного 

віку. 

При досягненні пенсійного віку державним службовцем, який перебуває 

у відставці, йому призначається пенсія як державному службовцю. 

У разі призначення пенсії за віком, працевлаштування, засудження за 

вчинення злочину виплати, передбачені частиною четвертою цієї статті, 

припиняються. 

Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні 

матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, сприяти 

укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими 

кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Заробітна плата 

державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за 

ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. 

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від 
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складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. 

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному 

службовцю. Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям 

щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і 

залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10, 

понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років 

— 30, понад 25 років — 40 відсотків. Державним службовцям можуть 

установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо 

важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань. 

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є 

Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети 

положеннями про органи державної виконавчої влади, затвердженими указами 

Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. Скорочення 

бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових 

окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим Законом, 

гарантій, пільг і компенсацій. 

За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання 

трудових обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в 

розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. За 

особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних 

нагород та присвоєння почесних звань. 

Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 

календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої 

відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. 

Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 

років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних 

днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
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Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому порядку із 

державного фонду. Державні службовці, які займають посади першої — 

четвертої категорій, мають право на першочергове встановлення квартирних 

телефонів. На індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для 

придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків державним службовцям, 

які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових 

умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 

років.  

Державні службовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, 

користуються у встановленому порядку безплатним медичним 

обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. Цими ж закладами 

вони обслуговуються після виходу на пенсію. 

Таким чином, наукова і практична значущість дослідження різних 

аспектів проходження державної служби обумовлена перш за все потребою 

підвищення ефективності діяльності державних органів, а також потребою  

підвищення якості організаційно-управлінської діяльності. Звідси, оптимальне 

проходження державної служби – це не тільки підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу службовців, але й розкриття перспектив 

найбільш правильної політики підбору та розстановки  кадрів, їх підготовки та 

перепідготовки, а за необхідності, скорочення чи вивільнення. 

 

3.3. Організація та особливості управління системою професійної 

підготовки державних службовців 

Одним із найважливіших елементів проходження державної служби, 

дослідженню якого ми хотіли б приділити більшу увагу є - професійна 

підготовка державних службовців. Це зумовлено в першу чергу тим, що    

становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад 

громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство, 

проведення адміністративної реформи, зокрема реформи системи державної 

служби, передбачають підготовку висококваліфікованих управлінців, 
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розширення професійної підготовки фахівців, кандидатів, докторів наук у 

галузі державного управління для заміщення посад в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування, а також формування кадрового резерву 

на ці посади. 

Проблеми професійної підготовки державних службовців постійно 

привертають увагу науковців та практиків, як за кордоном так і в Україні. 

Незважаючи на деякі розбіжності зарубіжних та вітчизняних науковців щодо 

оцінювання якості професійної підготовки державних службовців позиції 

вчених і практиків збігаються в одному: кадровий потенціал державних органів 

є найважливішим компонентом ефективного розвитку державності. В науковій 

літературі професійна підготовка визначається як сукупність спеціальних 

знань, вмінь та навичок, якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які 

забезпечують можливість успішної роботи у певній професії; а також процес 

доведення тим, хто навчається, відповідних знань та вмінь [219, с.80]. У п.1.1. 

Настанови з організації професійної підготовки рядового і начальницького 

складу органів внутрішніх прав України професійна підготовка осіб рядового і 

начальницького складу визначена як безперервний, організований, 

цілеспрямований процес по оволодінню знаннями, спеціальними уміннями й 

навичками, необхідними для успішного виконання функціональних обов’язків 

згідно з професійними і кваліфікаційними вимогами посад органів, структур та 

підрозділів внутрішніх справ України [220]. 

В Україні державне управління офіційно визнано одним з основних видів 

професійної діяльності. У сфері державного управління працюють більше ніж 

300 тис. керівників і спеціалістів, посади яких віднесено до певних категорій 

посад державних службовців. З них близько третини обіймають посади 

керівників. 

З метою професіоналізації цього виду діяльності сформовано освітню та 

наукову галузі “Державне управління”. Утворено Українську Академію 

державного управління при Президентові України та її філіали. До професійної 

підготовки державних службовців залучено провідні вищі навчальні заклади 
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України. Функціонує механізм акредитації та ліцензування навчальних закладів 

в освітній галузі “Державне управління”, розгорнуто мережу закладів 

підвищення кваліфікації державних службовців, здійснюється підготовка 

науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, 

докторантуру, захист дисертацій у спеціалізованих учених радах за 

спеціальностями галузі науки “Державне управління”. 

Багатоаспектність функцій і завдань, що реалізуються органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування у різноманітних 

сферах, актуалізують необхідність отримання професійної підготовки та її 

постійного оновлення відповідно до потреб економічного та соціального 

розвитку країни, становлення громадянського суспільства. Особливо це 

стосується керівних посад. Сьогодні освітньо-кваліфікаційна структура кадрів 

ще не відповідає вимогам професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державних службовців. Недостатніми є обсяги та якість підготовки фахівців у 

освітній галузі “Державне управління”. 

Сучасні потреби державотворення, процеси професіоналізації державного 

управління і місцевого самоврядування викликають необхідність вирішення 

низки проблем, серед яких: визнання професійного навчання як обов’язкової 

невід’ємної складової професійної діяльності державних службовців та осіб з 

кадрового резерву і роботи з персоналом та розвиток гарантованих державою 

умов для такого навчання; формування змісту професійного навчання та 

організація навчального процесу відповідно до потреб економічного і 

соціального розвитку держави на основі впровадження сучасних наукових 

досліджень та широкого використання вітчизняного і іноземного досвіду у 

сфері державного управління та державної служби; удосконалення мережі 

навчальних закладів професійної підготовки персоналу державної служби на 

конкурсній основі та їх функціонування переважно на основі державного 

замовлення; розширення професійної підготовки фахівців за іншими освітніми і 

науковими галузями та спеціальностями відповідно до потреб професіоналізації 

персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
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залучення науково-педагогічного та наукового потенціалу вищої школи, 

академічної та галузевої науки до підготовки фахівців та науковців для 

професійної діяльності у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування; запровадження відбору талановитої молоді для навчання, 

професійно спрямованого до роботи в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування; забезпечення єдності і дієвості управління та 

регулювання діяльності всіх елементів системи навчання державно-

управлінських кадрів. 

Метою професійної підготовки державних службовців є забезпечення 

потреб державних органів у працівниках які відзначатимуться: здатністю 

запроваджувати цінності демократичної, правової, соціальної держави та 

громадянського суспільства, неухильно відстоювати права і свободи людини і 

громадянина; професійними уміннями і навичками, що грунтуються на 

сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібностях та майстерності 

застосування засобів і методів управлінської науки; стратегічним мисленням та 

особистісними якостями, необхідними для прийняття та успішної реалізації 

управлінських рішень. 

До завдань професійної підготовки державних службовців ми відносимо: 

приведення обсягів та змісту підготовки державних службовців та їх кадрового 

резерву у відповідність із поточними та перспективними потребами органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; визначення освітньо-

кваліфікаційної структури підготовки фахівців в освітній та науковій галузях 

“Державне управління”, оптимізація переліку напрямів, спеціальностей і 

спеціалізацій цієї підготовки фахівців, зокрема для потреб формування 

управлінської еліти; формування змісту навчання, виходячи з його цільового 

спрямування, завдань і функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, посадових обов’язків державних службовців, попередньо 

здобутої ними освіти, досвіду управлінської діяльності, інтересів і потреб 

особистості; застосування сучасних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційної, 
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очно-заочної та екстернатної форм підготовки; вироблення та постійна 

актуалізація освітніх стандартів у галузі “Державне управління”; оптимізація 

мережі навчальних закладів системи на засадах поточного та стратегічного 

планування потреб у професійному навчанні працівників органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; залучення провідних, у першу 

чергу національних, вищих навчальних закладів України до підготовки 

фахівців за спеціальностями, орієнтованими на професійну діяльність в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, насамперед з економіки, 

права, політології, соціології, менеджменту тощо; вирішення проблем 

ресурсного, зокрема нормативно-правового і кадрового, забезпечення системи 

підготовки державних службовців на рівні, достатньому для якісного і 

своєчасного виконання завдань. 

Особливої уваги потребує дальший розвиток системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, уточнення її 

завдань з урахуванням необхідності формування керівної еліти, а також 

забезпечення розширення навчання фахівців. Для цього має бути запроваджено 

новітні технології навчання, що дасть змогу прискорити виконання завдань 

Програми. 

Державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців повинна забезпечувати потреби центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших 

органів і організацій, на які поширюється чинність Закону України „Про 

державну службу”, у працівниках з високим рівнем професіоналізму та 

культури, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські 

функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним 

процесам. 

Державну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців становлять освітньо-професійні програми підготовки, 

перепідготовки і професійні програми підвищення кваліфікації державних 

службовців, додаткові програми функціональної спеціалізації “Державне 
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управління”, акредитовані навчальні заклади, що реалізують зазначені 

програми, та органи, що здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою 

та підвищенням кваліфікації державних службовців. 

Підготовка державних службовців - це здобуття освіти відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за спеціальностями, 

спрямованими для професійної діяльності на державній службі, а також 

навчання в аспірантурі, докторантурі Національної академії державного 

управління при Президентові України (далі — Академія державного 

управління), інших навчальних закладів або наукових установ за 

спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній 

службі. 

Перепідготовка державних службовців - це здобуття освіти відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю в 

межах, як правило, відповідної галузі знань. 

Підвищення кваліфікації державних службовців - це навчання з метою 

оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення 

завдань професійної діяльності на державній службі. 

Мета, зміст, терміни, форми і методи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців визначаються відповідними 

освітньо-професійними та професійними програмами, що розробляються 

навчальними закладами згідно з вимогами цього Положення і нормативних 

документів Міносвіти. 

Підготовка та перепідготовка державних службовців здійснюється за 

державним замовленням навчальними закладами, внесеними до переліку вищих 

навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів 

виконавчої влади [221]. 

Прийом до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів державного управління 

здійснюється відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної 

академії державного управління при Президентові України, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468, та 

Порядку прийому до вищих закладів освіти на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів державного управління, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. № 

533. 

Підготовка фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, магістра за спеціальностями, спрямованими для професійної 

діяльності на державній службі, здійснюється за освітньо-професійною 

програмою вищого навчального закладу, що включає в себе додаткову 

програму функціональної спеціалізації “Державне управління”. 

Підготовка магістрів державного управління здійснюється за 

відповідними освітньо-професійними програмами і передбачає поглиблену 

правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, 

психолого-педагогічну, фахову та інші види підготовки, необхідні для 

нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультативно-

дорадчого забезпечення діяльності органів, на які поширюється чинність 

Закону “Про державну службу”. 

Відповідні освітньо-професійні програми розробляються вищими 

навчальними закладами IV рівня акредитації згідно з вимогами професійно-

кваліфікаційних характеристик державних службовців певних категорій посад і 

затверджуються Міносвіти за погодженням Головдержслужби. Освітньо-

професійні програми підготовки магістрів державного управління, що 

реалізуються Академією державного управління, розробляються та 

затверджуються Академією державного управління. Термін навчання в 

Академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою, заочною, 

заочно-дистанційною — 30 місяців. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію на здобуття освіти 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, отримують документ про освіту 

державного зразка. 
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Основними видами підвищення кваліфікації державних службовців, що 

забезпечують його безперервність, є: навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації державних службовців; систематичне самостійне 

навчання (самоосвіта); тематичні постійно діючі семінари; тематичні 

короткотермінові семінари; стажування в органах, на які поширюється чинність 

Закону “Про державну службу”, а також за кордоном. Так, підвищення 

кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове 

удосконалення та оновлення знань і умінь державних службовців, які займають 

посади відповідних категорій в органах, на які поширюється чинність Закону 

“Про державну службу”, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву. 

Підвищення кваліфікації державних службовців за професійними програмами 

здійснюється не рідше одного разу на п’ять років при зарахуванні до кадрового 

резерву, зайнятті посад вищої категорії, перед черговою атестацією державного 

службовця, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, — протягом 

першого року їх роботи. Професійна програма передбачає навчання: а) за 

загальною складовою — удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, 

економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших 

питань професійної діяльності державного службовця на посадах відповідної 

категорії; б) за функціональною складовою — здобуття додаткових знань і 

умінь відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик 

державних службовців певних категорій посад; в) за галузевою складовою — 

здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері 

діяльності. 

Професійні програми розробляються навчальними закладами, 

розглядаються галузевими чи регіональними радами по роботі з кадрами, 

узгоджуються з Головдержслужбою та відповідними органами, на які 

поширюється чинність Закону “Про державну службу”. 

Терміни і форми підвищення кваліфікації визначаються органом, у якому 

працює державний службовець, залежно від сфери його діяльності, при цьому 

термін підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної 
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плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом 

Міністрів України, як виняток, — двох місяців), без відриву від служби — 

шести місяців. Особи, які успішно пройшли атестацію за професійними 

програмами, отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого 

зразка. 

Тематичні постійно діючі семінари проводяться за програмами та 

планами, що розробляються навчальними закладами і затверджуються 

органами, на які поширюється чинність Закону “Про державну службу”, на 

підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Академією державного 

управління, Головдержслужбою, галузевими та регіональними радами по 

роботі з кадрами. Термін навчання визначається програмою семінару. 

Тематичні постійно діючі семінари закінчуються складанням заліків або 

підготовкою та захистом слухачами рефератів. У разі потреби проводяться 

тематичні короткотермінові семінари з вивчення актуальних проблем 

державного управління, нових актів законодавства, передового вітчизняного та 

зарубіжного досвіду управлінської діяльності тощо. Термін навчання на 

тематичних семінарах визначається програмою, але не повинен перевищувати 

п’яти днів.  

Стажування державних службовців в органах, на які поширюється 

чинність Закону “Про державну службу”, а також за кордоном проводиться з 

метою вивчення досвіду управлінської діяльності, здобуття практичних та 

організаційних навичок за фахом тощо. Після стажування, що здійснюється за 

індивідуальним планом, державний службовець подає звіт про виконання плану 

стажування керівникові органу, де він працює. 

Іноземні навчальні заклади, інші установи та організації, іноземні фахівці 

залучаються до участі у навчанні державних службовців за пріоритетними 

напрямами підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців на підставі відповідних міжнародних договорів, у тому числі 

договорів про міжнародну технічну допомогу, а також договорів про 

співробітництво між українськими та іноземними навчальними закладами, 
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інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих 

відповідно до вимог законодавства України.  

Управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 

державних службовців здійснюється Головдержслужбою разом з органами, на 

які поширюється чинність Закону “Про державну службу”, і органами, яким 

підпорядковані відповідні навчальні заклади, у межах їх повноважень. 

Головним навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки  та 

підвищення кваліфікації державних службовців є Академія державного 

управління. 

Мережа навчальних закладів підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців формується Головдержслужбою на 

конкурсній основі в установленому нею порядку на підставі акредитації 

освітньо-професійних та професійних програм, що проводиться 

Головдержслужбою та Академією державного управління, і затверджується 

Кабінетом Міністрів України. Чисельність професорсько-викладацького складу 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців, та індивідуальні норми часу для 

розрахунку обсягу навантаження встановлюються на основі рекомендацій 

Головдержслужби та Академії державного управління у межах передбачених 

для цього коштів. 

Державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців формується за результатами аналізу 

кадрового забезпечення Головдержслужбою або іншими органами, на які 

поширюється чинність Закону “Про державну службу”, а також Академією  

державного управління в межах їх повноважень.  

Державними замовниками на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців є: на підготовку спеціалістів, магістрів за 

спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній 

службі, — органи, на які поширюється чинність Закону “Про державну 

службу"; на підготовку магістрів державного управління — Головдержслужба; 
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на підготовку магістрів державного управління та підвищення кваліфікації 

державних службовців для роботи на посадах I-IV категорій, що здійснюються 

Академією державного управління, — Академія державного управління; на 

перепідготовку та підвищення кваліфікації — органи, на які поширюється 

чинність Закону “Про державну службу”. 

Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців здійснюється за рахунок: передбачених для цієї мети 

бюджетних коштів; коштів підприємств і організацій; інших надходжень, не 

заборонених законодавством. Виділені державним замовником кошти 

використовуються навчальним закладом тільки за цільовим призначенням. 

Невикористані кошти за умов виконання державного замовлення вилученню не 

підлягають і залишаються на наступний рік у розпорядженні навчального 

закладу. 

За час, що минув після прийняття Закону України „Про державну 

службу”, в Україні сформована мережа навчальних закладів підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до складу 

якої входять Українська Академія державного управління при Президентові 

України, її регіональні інститути, понад 70 вищих навчальних закладів та більш 

ніж 40 центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ та організацій. Крім того, до діяльності у цій сфері 

залучено понад 50 галузевих інститутів підвищення кваліфікації. 

З питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування прийнято 

більш як 60 нормативно-правових актів та розроблено майже 30 методичних 

рекомендацій. Однак, відсутність належної законодавчої бази з цього питання 

призводить до безсистемного напрацювання нормативно-правових актів, 

неузгодженості щодо їх розроблення і прийняття, розпорошеності у підходах до 

вирішення кадрових питань, що в свою чергу є перешкодою для переходу на 

державну службу висококваліфікованих працівників, зокрема з недержавного 
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сектору економіки, та зміцнення кадрового потенціалу. Звідси, необхідним є 

розроблення та прийняття проекту Закону України „Про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців”.  

У проекті Закону України “Про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців” повинні бути визначені: 

основні засади організаційного, фінансового, наукового, навчально-

методичного, кадрового та інформаційно-аналітичного забезпечення системи; 

вимоги до змісту навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву, зокрема щодо 

професійної спрямованості змісту навчання, його належного наукового рівня та 

наукової обґрунтованості, відповідності світовому рівню розвитку науки та 

практики державного управління, а також орієнтованості на практичну 

підготовку виконання ними своїх посадових обов’язків; джерела фінансування 

подальшого розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 

критерії та підходи щодо їх визначення; проведення оцінки якості професійного 

навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

порядок формування професорсько-викладацького складу навчальних закладів 

як найважливішої умови підвищення ефективності навчання; засади 

міжнародного співробітництва. 

Цим Законом повинні бути врегульовані питання щодо: створення умов 

для професійного зростання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; удосконалення процесу підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування та залучення з цією метою науково-педагогічного та наукового 

потенціалу вищої школи, академічної та галузевої науки; залучення до 

державної служби компетентних та ініціативних фахівців; наявності 

відповідної освіти як обов’язкової невід’ємної складової професійної діяльності 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. З цією 

метою потребують перегляду гарантовані державою умови для отримання 
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освіти; формування змісту професійного навчання та організація навчального 

процесу з урахуванням особливостей соціально-економічного та політичного 

розвитку держави на основі сучасних наукових досліджень та широкого 

використання вітчизняного і зарубіжного досвіду навчання у сфері державного 

управління та державної служби; удосконалення порядку визначення мережі 

навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

формування та оновлення управлінської еліти, зокрема підготовки “нової 

генерації” державних службовців шляхом залучення до державної служби 

талановитої молоді; забезпечення єдності та дієвості управління системою. 

Важливим є вирішення питань раціонального використання на державній 

службі професійно підготовлених фахівців, посилення відповідальності за це 

керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення ефективності та результативності професійного навчання 

державних службовців потребує постійної взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з навчальними закладами та учасниками 

навчального процесу. 

Підготовка фахівців для професійної діяльності в державному управлінні 

здійснюється шляхом: професійного навчання із здобуттям вищої освіти в 

освітній галузі “Державне управління” та підвищення кваліфікації в цій галузі; 

функціональної спеціалізації підготовки фахівців інших освітніх галузей за 

спеціальностями, професійно спрямованими на державне управління, передусім 

з економіки, права, політології, соціології, менеджменту. 

Зміст професійного навчання державних службовців повинен 

формуватися з урахуванням прогнозів соціально-економічного та політичного 

розвитку держави, запровадження адміністративно-процесуальних механізмів 

виконання Конституції та законів України, освітньо-кваліфікаційних 

характеристик підготовки і професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державних службовців, інших нормативно-правових актів і реалізуватися через 

сукупність освітньо-професійних і професійних програм. 
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Сукупність освітньо-професійних і професійних програм підвищення 

кваліфікації має забезпечувати багатопрофільне професійне навчання та 

орієнтацію на підготовку управлінців і включати: освітньо-професійні 

програми в освітній галузі “Державне управління"; освітньо-професійні 

програми у сфері управлінських технологій та за напрямами державної служби; 

професійні програми функціональної спеціалізації “Державна служба"; 

професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців; програми 

тематичних короткотермінових і постійно діючих семінарів, а також 

стажування державних службовців. 

Зміст навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

фахівців в освітній галузі “Державне управління” має міждисциплінарний 

характер із спрямуванням на опанування знань, вмінь, цінностей, необхідних 

для професійної діяльності в цій галузі. 

Зміст навчання за освітньо-професійними програмами у сфері 

управлінських технологій державної служби (зокрема, підготовка магістрів за 

спеціальністю “Державна служба") має включати практичні аспекти діяльності 

працівників державного апарату щодо виконання та забезпечення реалізації 

завдань і функцій держави; розроблення та впровадження економічної, 

соціальної, гуманітарної політики; забезпечення соціального партнерства; 

технологію державного управління; організацію та функціонування державної 

служби тощо. 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів в освітній галузі 

“Державне управління” передбачають опанування інформаційних технологій, 

державної та однієї з іноземних мов. 

Зміст навчання за професійними програмами функціональної 

спеціалізації “Державна служба” в межах спеціальностей вищої освіти 

забезпечує поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську 

підготовку та засвоєння досвіду управлінської діяльності. Необхідно визначити 

перелік таких напрямів підготовки фахівців із вищою освітою, де доцільно 

запровадження зазначеної функціональної спеціалізації. 
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Зміст навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації 

державних службовців має бути спрямований на оновлення та поглиблення 

соціально-гуманітарних, політично-правових, економічних, управлінських та 

спеціальних фахових знань і умінь, включаючи вивчення вітчизняного та 

іноземного досвіду з державного управління та державної служби, фахового 

досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних 

службовців. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації 

державних службовців є основною формою підвищення кваліфікації. 

Програми тематичних семінарів передбачають вивчення сучасних питань 

державного будівництва, державного управління, місцевого самоврядування, 

державної служби, соціального партнерства, нових законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, актуальних правових, економічних, соціальних, 

політологічних питань, вітчизняного та іноземного досвіду державного 

управління, стратегічного менеджменту тощо. 

Тематичні постійно діючі семінари організовуються для комплексного 

вивчення проблем державного управління, правових, економічних, соціальних, 

політологічних питань, обміну передовим досвідом, підвищення рівня 

професійної та мовної культури державних службовців. 

Тематичні короткотермінові семінари проводяться з метою вивчення 

актуальних питань державного управління, нових законодавчих і нормативно-

правових актів, передового вітчизняного та іноземного досвіду тощо. До них 

також належить участь державних службовців у конференціях, симпозіумах, 

виставках тощо (у тому числі за кордоном). 

Зміст програми стажування державних службовців у центральних і 

місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

спрямовано на здобуття досвіду управлінської діяльності, оволодіння 

організаційними навичками та уміннями. 

Тематика дисертаційних досліджень з підготовки вищих управлінських 

кадрів, науково-педагогічних і наукових працівників у галузі “Державне 

управління” в аспірантурі та докторантурі Української Академії державного 
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управління при Президентові України та інших провідних наукових установ і 

вищих навчальних закладів України має бути спрямована на розв’язання 

актуальних проблем сучасного державотворення, державного управління, 

державної служби, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та їх 

кадрового і наукового забезпечення. 

Концептуальні засади змісту формування професійного навчання 

державних службовців мають застосовуватися вищими навчальними закладами, 

що здійснюють підготовку працівників для роботи в органах державної влади, а 

також при спеціалізації підготовки фахівців, зокрема державних службовців, в 

інших навчальних закладах у межах інших спеціальностей, професійно 

спрямованих на діяльність в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. Вимоги до змісту підготовки фахівців для професійної 

діяльності в державному управлінні визначає Головне управління державної 

служби України за участю Української Академії державного управління при 

Президентові України та інших державних замовників цього навчання. 

Професійна підготовка державних службовців передбачає здобуття вищої 

освіти за спеціальностями освітньої галузі “Державне управління"; навчання за 

програмами функціональної спеціалізації “Державна служба” спеціальностей 

інших галузей, спрямованих на діяльність у певній сфері державного 

управління, а також навчання за професійними програмами підвищення 

кваліфікації; в аспірантурі та докторантурі. Професійна підготовка 

управлінських кадрів для зайняття посад, віднесених до вищих категорій 

(управлінської еліти), забезпечується Українською Академією державного 

управління при Президентові України, її філіалами та вищими навчальними 

закладами, в першу чергу національними, а також шляхом захисту наукових 

дисертацій з проблематики державного управління та державної служби. 

Підготовка осіб керівного складу та спеціалістів для зайняття посад 

державної служби інших категорій за спеціальностями освітньої галузі 

“Державне управління” здійснюється вищими навчальними закладами IV рівня 

акредитації. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації 
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державних службовців має здійснюватися в разі: зарахування до кадрового 

резерву; прийняття на державну службу; зайняття посади вищої категорії 

(протягом першого року); перед черговою атестацією державного службовця; 

наявності виробничих потреб. 

Крім того, до основних видів підвищення кваліфікації державних 

службовців, що мають забезпечити його безперервність, належить навчання: за 

програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів, що 

проводяться з урахуванням потреб у підвищенні ефективності виконання 

посадових обов’язків і результатів щорічного проведення оцінки професійної 

діяльності державних службовців; за програмами стажування державних 

службовців в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а 

також за кордоном; шляхом самоосвіти за річними програмами, а також участі 

у наукових дослідженнях з проблематики державного управління. 

Тематичні постійно діючі семінари організовуються органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування із залученням навчальних 

закладів, освітню діяльність яких ліцензовано або акредитовано у галузі 

“Державне управління”. 

З метою розширення обсягів професійного навчання державних 

службовців доцільно запроваджувати очно-заочну, дистанційну та екстернатну 

форми навчання за умови належного організаційного, навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення. 

Мережа навчальних закладів системи професійного навчання державних 

службовців має формуватися на конкурсних засадах із запровадженням 

удосконалених і прозорих механізмів ліцензування та акредитації навчальних 

закладів. 

Конкурсний відбір навчальних закладів для реалізації державного 

замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, 

які обіймають посади V — VII категорій, здійснюється державними 

замовниками у порядку, визначеному Міністерством економіки України та 

Головним управлінням державної служби України. 
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Парадигмою просвіти широких верств населення, професійного навчання 

державних службовців є розгляд держави, державного управління, державної 

служби як позитивних цінностей та вищого досягнення розвитку 

демократичної, соціальної, правової держави, громадянського суспільства. З 

цією метою необхідно поширити управлінську підготовку в навчальних 

закладах середньої, вищої та післядипломної освіти, здійснити комплекс 

заходів щодо пошуку талановитої молоді для дальшого професійного навчання 

та залучення її до державної служби. 

Залучення талановитої молоді до державного управління має бути 

прозорим, постійним, гарантованим державою для відібраних за конкурсом 

студентів, випускників вищих навчальних закладів, молодих учених і фахівців 

за участю молодіжних організацій. Основними критеріями відбору талановитої 

молоді є результати навчання та професійні досягнення, творчі та розумові 

здібності, моральні якості і бажання працювати у системі державної служби. 

Критерії та умови відбору визначаються вищими навчальними закладами за 

погодженням з Головним управлінням державної служби України. 

Студентам (слухачам) вищих навчальних закладів необхідно створити 

умови для навчання за державним замовленням, зарахування на час навчання 

до кадрового резерву органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, відбору для продовження навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів в освітній галузі “Державне управління”. 

Слухачі, які пройшли підготовку за професійними програмами функціональної 

спеціалізації “Державна служба”, повинні мати переваги щодо направлення їх 

на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в 

освітній галузі “Державне управління” за державним замовленням до 

Української Академії державного управління при Президентові України та 

інших вищих навчальних закладів, акредитованих в освітній галузі “Державне 

управління”. 

Основним джерелом фінансування загальнонаціональної системи 

навчання державних службовців є бюджетні кошти, передбачені для цієї мети, 
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та інші кошти, не заборонені законодавством. Фінансове забезпечення системи 

навчання державних службовців має включати також видатки на 

відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженнями працівників органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. З метою розвитку матеріально-

технічної бази навчальні заклади можуть, крім коштів державного та місцевих 

бюджетів, використовувати власні кошти, отримані від надання освітніх, 

науково-методичних, консультаційних, інформаційних, експертних та інших 

послуг за договорами з юридичними та фізичними особами, доходи від 

реалізації навчальної, науково-методичної літератури та іншої продукції, кошти 

громадських організацій, добровільні внески, кошти міжнародної технічної 

допомоги, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Формування державного замовлення на навчання державних службовців 

має здійснюватися з урахуванням прогнозних потреб. Основою стратегічного і 

поточного планування професійного навчання кадрів органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування є системне визначення кількісних та 

якісних потреб у кадровому забезпеченні цих органів. Стратегічне планування 

професійного навчання державних службовців базується на конституційних і 

законодавчих засадах і визначається основними положеннями послань 

Президента України до Верховної Ради України. Поточне планування 

професійного навчання державних службовців спрямовано на забезпечення 

його безперервності та реалізується у ході виконання Державної програми 

економічного та соціального розвитку України. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані 

неухильно дотримуватися визначених нормативних показників із забезпечення 

безперервного навчання державних службовців. Державні замовники та 

порядок формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування визначаються згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 „Про фінансове забезпечення 
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підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування” [222]. 

Наукове супроводження професійної підготовки державних службовців є 

важливою умовою актуалізації змісту навчання та підвищення його 

ефективності. Першочергового наукового розроблення потребують такі 

проблеми, як визначення потреб державного управління у кадровому 

забезпеченні; формування змісту навчання відповідно до державних потреб; 

розроблення державних стандартів в освітній галузі “Державне управління"; 

проведення моніторингу ефективності навчання тощо. Результати наукових 

досліджень мають широко використовуватися для підготовки монографій, 

підручників, навчальних і методичних посібників, засобів контролю та у 

проведенні оцінки професійної підготовки державних службовців, зокрема 

тестів. 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу має 

здійснюватися та постійно актуалізуватися відповідно до сучасних вимог. 

Бібліотеки навчальних закладів мають укомплектовуватися збірниками 

нормативно-правових актів, навчально-методичними посібниками та 

періодичними виданнями, необхідними для засвоєння навчальних програм. 

З метою досягнення ефективності функціонування системи професійної 

підготовки кадрів органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування необхідно формувати склад наукових і науково-педагогічних 

працівників, приділяючи увагу їх фаховій підготовці відповідно до 

спеціалізацій наукової галузі “Державне управління” та інших галузей, які 

досліджують фундаментальні державно-управлінські, економічні, правові, 

соціологічні та інші проблеми державотворення в Україні, а також прикладні 

проблеми, спрямовані на реалізацію державної політики, зокрема державного 

регулювання соціальне орієнтованою ринковою економікою, регіональної 

політики економічного та соціального розвитку, ефективності державного 

управління та місцевого самоврядування тощо. 
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Аспірантура та докторантура в науковій галузі “Державне управління” 

повинні стати дійовими формами підготовки кадрів вищої кваліфікації для 

державної служби, а також науково-педагогічних працівників для 

загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Відбір аспірантів та докторантів за 

спеціальностями наукової галузі “Державне управління” регламентується 

законодавством та здійснюється, як правило, з числа державних службовців, які 

мають стаж державної служби, виявили схильність до науково-дослідної 

діяльності, мають особисті наукові розробки у цій галузі. 

До викладацької діяльності необхідно також залучати керівників і 

фахівців, які володіють сучасними знаннями в освітній та науковій галузях 

“Державне управління” та інших галузях знань, досвідом викладацької та 

управлінської діяльності, зокрема з питань ринкової економіки, управління 

персоналом тощо. 

Для поліпшення кадрового забезпечення навчального процесу необхідно:  

визначити кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних працівників системи 

навчання державних службовців; установити кількісний склад науково-

педагогічних працівників, які здійснюють підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації державних службовців, за індивідуальними нормами 

часу для розрахунку обсягу навантаження, встановленого на основі 

рекомендацій Головного управління державної служби України та Української 

Академії державного управління при Президентові України в межах 

передбачених для цього коштів; організувати систематичне підвищення 

кваліфікації викладачів, у тому числі шляхом стажування в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування та акредитованих навчальних 

закладах з метою набуття практичного досвіду управлінської діяльності та 

апробації наукових здобутків. 

Доцільно залучати науково-педагогічних працівників системи вищої 

освіти, Національної академії наук України, Академії правових наук України та 

інших наукових установ і об’єднань до участі в діяльності органів державної 
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влади та органів місцевого самоврядування шляхом стажування, роботи в 

тимчасових творчих колективах для розроблення державних, галузевих та 

регіональних програм розвитку, нормативно-правових актів, проведення їх 

експертизи, консультативної роботи тощо. 

Необхідно посилити мотивацію та стимулювання роботи викладачів 

шляхом установлення індивідуальних і диференційованих норм навчального 

навантаження, включення до кадрового резерву органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, нагородження державними нагородами та 

відомчими заохочувальними відзнаками за особисті заслуги у підготовці 

управлінських кадрів. Програма передбачає забезпечення соціального захисту 

студентів, слухачів, аспірантів і докторантів. 

Важливою складовою сучасної організації навчального процесу 

державних службовців є його інформаційно-аналітичне забезпечення, яке 

здійснюється шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій і є 

обов’язковим для кожного учасника навчального процесу. Інформаційно-

аналітичне забезпечення передбачає створення інформаційно-методичного 

ресурсу професійного навчання державних службовців і включає розроблення 

та систематичну актуалізацію відповідних баз даних нормативно-правових і 

організаційно-розпорядчих актів, науково-методичних, реєстрових, навчальних, 

довідкових та інших документів і матеріалів. 

Вивчення та ефективне використання іноземного досвіду з питань 

професійного навчання державних службовців є одним із засобів європейської 

та світової інтеграції України. Стратегічне завдання міжнародного 

співробітництва у сфері професійного навчання державних службовців полягає 

у забезпеченні участі України у світових процесах удосконалення державних 

управлінських структур та комплектування їх висококваліфікованими 

фахівцями. 

Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва з питань 

професійного навчання державних службовців з використанням міжнародної 

технічної допомоги є: вивчення досвіду з формування змісту та організації 
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навчання державних службовців відповідно до прогнозів соціально-

економічного розвитку держави, регіону, певного адміністративно-

територіального утворення; розроблення концептуальних засад визначення 

змісту іспитів та методики їх проведення для здійснення незалежної та 

неупередженої оцінки якості професійного навчання державних службовців і 

професійної придатності до державної служби на певних посадах; направлення 

слухачів і викладачів навчальних закладів на навчання до іноземних держав з 

метою вдосконалення фахової підготовки; вивчення міжнародного досвіду 

управління державною службою та професійним навчанням державних 

службовців; розширення практики підготовки та обміну з іноземними 

партнерами необхідними для професійного навчання державних службовців 

навчально-методичними та довідково-інформаційними матеріалами тощо, в 

тому числі з використанням можливостей інформаційних технологій; участь 

українських фахівців у міжнародних конгресах, семінарах, конференціях, 

симпозіумах, нарадах з питань державного управління та державної служби, 

професійного навчання державних службовців; створення за міжнародної 

підтримки навчальних, дослідницьких, методичних та інших центрів з питань 

державної служби і професійного навчання державних службовців. 

Таким чином, перспективними напрямками професійної підготовки 

державних службовців є: постійна, цілеспрямована організаційно-управлінська 

робота керівників (начальників) усіх рівнів, яка спрямована на удосконалення 

їх професійної майстерності; проведення занять на високому теоретичному і 

методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної 

підготовки; активне та свідоме ставлення державних службовців до підвищення 

своєї професійної майстерності; постійний і дієвий контроль за виконанням 

навчальних програм, теоретичних планів, а також засвоєнням матеріалу під час 

проведення занять в системі професійної підготовки. 
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3.4. Управління процесом підготовки посадових інструкцій державних 

службовців: професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних 

службовців 

Завдання правового забезпечення функціонування систем управління 

різноманітні. В узагальненому вигляді вони зводяться до: забезпечення точного 

розподілу функціональних ролей працівників управління, їхніх прав та 

обов'язків, створення системи взаємозв'язку управлінських відносин; 

розмежування і розподілу збирання, обробки інформації й надсилання 

результатів її аналізу на різні рівні управлінської структури; раціональної 

побудови системи прийняття рішень і точного співвіднесення її з інститутом 

відповідальності; нормативного визначення компетенції посадових осіб при 

прийнятті ними управлінських рішень; упорядкування: розподілу часу, 

необхідного для виконання управлінських функцій працівниками; зв'язку 

результатів праці з точними критеріями її оцінки, в тому числі з розміром 

оплати, системою морального заохочення і т. ін. 

Кожне із названих загальних завдань включає багато часткових, правове 

забезпечення виконання яких здійснюється у різних формах. Із них найбільш 

відомою є складання посадових інструкцій, які є документом, що визначає 

підпорядкованість державного службовця, його конкретні завдання та 

обов’язки, права та відповідальність. 

Посадові інструкції розробляються, як правило, на посади заступників 

керівників підрозділів та спеціалістів, що передбачені штатним розписом 

відповідного органу виконавчої влади. Організаційно-правовий статус, права, 

обов’язки та відповідальність керівників підрозділів визначаються у 

відповідних положеннях про ці підрозділи. 

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають 

забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці державних 

службовців при виконанні завдань та функцій відповідного підрозділу. 

Посадові інструкції затверджуються керівником органу виконавчої влади 

або, за його дорученням, його заступниками. У посадовій інструкції мають бути 
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чітко окреслені місце та роль державного службовця в діяльності підрозділу, 

межі його повноважень та відповідальності. 

Виходячи з цих вимог, рекомендуємо таку структуру посадової 

інструкції: загальна частина; завдання та обов’язки; права; показники оцінки 

роботи державного службовця, відповідальність. 

У правому куті першої сторінки інструкції розташовується слово 

“Затверджено”, підпис керівника про її затвердження, вказуються посада, 

ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження. У заголовку 

посадової інструкції наводиться повна назва посади та структурного підрозділу. 

Наприклад: „Посадова інструкція секретаря колегії міністерства (іншого 

центрального органу виконавчої влади)”. 

Загальна частина посадової інструкції визначає: основну мету діяльності 

службовця. Наприклад: „Забезпечує організацію засідань колегії”; порядок 

призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків; 

кваліфікаційні вимоги до державного службовця (рівень освітньої підготовки, 

рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, відповідний стаж 

державної служби, інші вимоги); підпорядкованість державного службовця 

(вказується посадова особа, якій безпосередньо підпорядковується 

службовець); наявність підпорядкованих (вказуються посади працівників, які 

підпорядковані цьому державному службовцю); перелік основних актів 

законодавства, інших матеріалів, якими керується в роботі службовець. 

Розділ „Завдання та обов’язки” характеризує зміст діяльності державного 

службовця. У ньому визначається: відносно самостійна ділянка роботи 

відповідно до положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або 

тематично, або шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або 

закріпленням за працівником переліку об’єктів управління, або як перелік 

відносно самостійних питань; перелік видів робіт, з яких складаються функції, 

що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за 

організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, 

розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо). 
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Завдання та обов’язки службовця мають відповідати завданням і 

функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики 

відповідної посади. Так, у розділі “Права” визначаються засоби, за допомогою 

яких службовець має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання 

покладених на нього завдань та обов’язків. Наприклад, вносити пропозиції з 

відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, 

підписувати у межах своєї компетенції окремі документи, виконувати 

обов’язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах, 

отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від 

відповідних установ і підрозділів. 

У розділі „Показники оцінки роботи державного службовця” 

визначаються показники оцінки роботи державного службовця та межі його 

персональної відповідальності. Показниками оцінки роботи є якість та 

своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків, етика поведінки та 

дотримання обмежень, передбачених законодавством про державну службу. 

У розділі „Відповідальність” необхідно зазначати, що державний 

службовець несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання 

посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих 

йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. 

У посадових інструкціях рекомендується мати пункт про те, кого 

відповідальний службовець заміщує на час відсутності у зв’язку з відпусткою, 

хворобою та іншими причинами, а також хто заміщує його. 

Посадові інструкції належить переглядати у разі зміни функцій 

працівників або структури відповідного державного органу. Один примірник 

посадової інструкції знаходиться у керівника структурного підрозділу, один — 

у кадровій службі державного органу. 

Посадова інструкція видається державному службовцю під розписку. 

Посадова інструкція повинна складатися на основі Довідника типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців 
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(надалі — Довідника), який забезпечує єдність у визначенні посадових 

обов’язків державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних 

категорій і посад. Відповідно до назви цього документу в його основу 

покладено посадову ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації державних 

службовців визначаються їх посадовими обов’язками, які, у свою чергу, 

обумовлюють назву посади. 

У Довіднику визначається перелік основних робіт, які притаманні тій або 

іншій посаді у даному органі виконавчої влади. Конкретний перелік посадових 

обов’язків визначається посадовими інструкціями державних службовців, які 

розроблюють і затверджують на основі Довідника центральні органи 

виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування, їх управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх 

завдань, функцій та повноважень, встановлених відповідними нормативно-

правовими актами, та штатного розпису, затвердженого у встановленому 

порядку. 

При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання 

та обов’язки, які включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або 

іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло 

завдань та обов’язків окремих службовців може бути розширене з дорученням 

їм робіт, передбачених для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що 

розроблюються у відповідному державному органі влади, повинні бути 

взаємопов’язаними, аби не допустити дублювання у роботі державних 

службовців.  

До довідника не включаються професійно-кваліфікаційні характеристики 

посад державних службовців, правовий статус яких регулюється Конституцією 

та спеціальними законами України, державних службовців-керівників, які 

згідно із законодавством призначаються Президентом України, обираються або 

затверджуються колегіальним органом, а також заступників керівників 

структурних підрозділів, завдання та обов’язки яких визначаються на підставі 

професійно-кваліфікаційних характеристик керівників цих підрозділів. 
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Кожна кваліфікаційна характеристика повинна складатися з таких 

розділів: „Завдання, обов’язки та повноваження”, „Має право”, „Повинен 

знати”, „Кваліфікаційні вимоги”. 

У розділі “Завдання, обов’язки та повноваження” наводяться типові 

професійні завдання, обов’язки та повноваження для певної посади або для 

групи посад, подібних за професійними ознаками. При розробленні посадових 

інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання, обов’язки та повноваження, 

що включені до типової професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або 

іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло 

завдань та обов’язків окремих службовців може бути розширене з дорученням 

їм робіт, передбачених для різних груп посад. 

У розділі „Має право” окреслюється коло прав та повноважень 

державного службовця, необхідних для виконання покладених на нього завдань 

та обов’язків.  

У розділі „Повинен знати” наводяться основні вимоги до спеціальних 

знань, необхідних державним службовцям для виконання відповідних типових 

завдань та обов’язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій 

та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен 

вміти застосовувати під час виконання посадових обов’язків. 

У розділі „Кваліфікаційні вимоги” визначено відповідно до певної посади 

або групи посад вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня 

державного службовця та вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань та обов’язків, мінімальні вимоги до 

стажу державної служби або загального стажу роботи, або стажу наукової 

(науково-педагогічної) роботи. Наведені у цьому розділі вимоги носять 

узагальнюючий характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, 

складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і конкурсу, що проводиться при підборі 

державних службовців, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою 

призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених 
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кандидатів, оновлення та поліпшення якісного складу державних службовців 

відповідно до потреб державного управління та місцевого самоврядування. 

Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених 

кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та 

успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, 

можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її 

зайняття за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад 

конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим 

вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного 

службовця. 

Державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу освіту 

(освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями 

галузі “Державне управління” або іншими, професійно орієнтованими для 

державної служби з додатковим підвищенням кваліфікації за професійними 

програмами вказаної галузі, а на посадах спеціалістів VII категорії державних 

службовців припустиме використання фахівців з базовим рівнем вищої освіти 

(бакалавр). 

Безперервний характер навчання має сприяти постійному поєднанню 

теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню передовими 

методами та засобами роботи, створювати умови для інноваційної 

управлінської діяльності. 

Необхідна спеціальність (спеціалізація) магістрів державного управління, 

які можуть заміщати посади державних службовців IV категорії і вище, 

визначається відповідно до певних груп функцій державного управління, з 

якими пов’язана їх майбутня діяльність. 

При заміщенні посад державних службовців IV категорії і вище 

кандидатами (докторами) наук ураховується відповідність спеціальності, за 

якою захищено дисертацію, функціям державного управління, з якими 

переважно пов’язана діяльність державного службовця, термін після її захисту 

та науковий стаж пошукача. 
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Державні службовці, які займають посади V - VII категорій, повинні мати 

повну або базову вищу освіту. Для керівників, головних, провідних спеціалістів 

та спеціалістів I категорії обов’язкова повна вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Державні службовці, які 

займають посади спеціаліст, спеціаліст II категорії, можуть мати базову вищу 

освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, бакалавр). 

Державний службовець повинен володіти: знаннями з права, політології, 

економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, 

соціальних та гуманітарних наук; вмінням вільно орієнтуватися в соціально-

політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; 

аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, 

технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, 

управлінські рішення, соціальні технології. Державні службовці повинні 

досконало володіти державною мовою. Крім того, державні службовці, які за 

характером своєї роботи вирішують питання, пов’язані з формуванням та 

здійсненням міждержавних зв’язків, повинні володіти на рівні побутового і 

професійного спілкування однією з іноземних мов. 

При цьому обов’язковими для державних службовців різних категорій є 

такі загальні вимоги. Для керівників органів державної влади та органів 

самоврядування - глибоке знання теоретичних питань ринкової економіки та 

вміння застосовувати їх на практиці. Для керівників структурних підрозділів 

органів державної влади та органів самоврядування: вміння реалізувати плани 

роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму 

його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо 

усунення недоліків в його роботі; здатність визначати терміни, порядок і 

послідовність виконання робіт. Для спеціалістів різних категорій: вміння 

реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, 

систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо 

своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на 

усунення недоліків у цій діяльності. 
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Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, 

рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення 

питань розбудови незалежної України; ініціативність, особиста ввічливість, 

тактовність та витримка. Відповідність обов’язків і кваліфікації державних 

службовців вимогам посадових професійно-кваліфікаційних характеристик 

визначається атестаційною комісією згідно з чинним положенням про порядок 

проведення атестації державних службовців. При цьому особлива увага 

надається якісному та ефективному виконанню робіт. 

При заміщенні посад державних службовців на конкурсних засадах за 

рівних професійно-кваліфікаційних вимог та умов до кандидатів на заміщення 

перевага повинна надаватися фахівцям, які: мають науковий ступінь за 

профілем майбутньої роботи; отримали нову вищу освіту за фахом, в тому 

числі в одній із країн з розвиненою економікою, або мають фаховий стаж 

роботи за кордоном;  працювали (працюють) на керівних посадах в державних 

або казенних підприємствах; володіють однією або декількома іноземними 

мовами. 

Таким чином, професійно-кваліфікаційні характеристики посад 

державних службовців є документами, які встановлюють вимоги до змісту 

професійної діяльності та кваліфікації державних службовців. Вони сприяють 

правильному вирішенню питань перерозподілу праці між державними 

службовцями, забезпечують єдність при визначенні їх посадових обов’язків, 

повноважень та кваліфікаційних вимог, що до них ставляться. Крім того, 

професійно-кваліфікаційні характеристики служать основою при: розробці 

посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов’язки, права і 

відповідальність; підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за 

правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та 

кваліфікацією; конкурсному підборі та атестації державних службовців; 

формуванні дійового кадрового резерву; організації стажування в державних 

органах влади; розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищенню 
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кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної 

діяльності. 

 

3.5. Оцінювання професійної діяльності державних службовців як один із 

напрямків управління державною службою 

Враховуючи велике значення оцінки для діяльності працівників, яка 

безпосередньо впливає на результати тих органів та організацій, де вони 

працюють, і, відповідно, на усе суспільство, оцінка традиційно стоїть у центрі 

уваги наукової літератури з проблем держави і права, організації та управління, 

не кажучи вже про педагогіку, психологію, соціологію, менеджмент та ін. 

Протягом багатьох десятиліть наукових досліджень оцінки нагромаджений 

колосальний теоретичний, методологічний та методичний матеріал, аналіз і 

узагальнення якого мало змогу стати потужним і практично значущим 

напрямком наукового знання. Але, нажаль, до цього часу дослідження в цій 

сфері розрізнені, не створено єдиної більш-менш визнаної теорії та методології, 

кожний дослідник ніби заново винаходить власну методику оцінки, роблячи, 

таким чином, персональний внесок в загальну справу. 

Оцінка – одна з найдавніших категорій, що дана у свідомості людей як 

абстракція для відображення значущості різних явищ у природі та суспільстві, 

важливих у їхньому повсякденному житті подій і фактів, а також в інших 

людей, їх поведінки та результатів діяльності. Оцінка є одним із засобів 

стимулювання людей до активної діяльності. Вона виникла тоді, коли люди 

почали відрізняти один одного як певну протилежність за наявністю та силою 

прояву певних якостей, які в даній ситуації мали суттєве значення. 

Основою для оцінки завжди були факти повсякденної діяльності: 

захоплення або обурення поведінкою іншої людини, страх перед силою або 

сміливість перед слабкістю, відчуття бездарності або таланту, агресивності або 

толерантності, пасивності або активності, оригінальності або банальності, 

бідності або багатства, волі або безвілля, розсудливості або нерозсудливості та 

всі інші нескінченні якості, що характеризують людей та їх поведінку, а також 
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їх антоніми – все це процес виваження їх значущості, результат оцінювальної 

діяльності. 

Оцінка – об’єктивне бажання людини до правильної орієнтації власної 

поведінки. Вона, виходячи з дому, оцінює погоду, дорогу до роботи, роботу 

транспорту, пасажирів, разом з нею здійснюючи вищезгадану подорож; обсяг 

роботи на день; засоби її виконання; виконавців – своїх підлеглих; своїх 

керівників; керівників своїх керівників; економічний ы політичний стан; 

міжнародні відносини; якість обіду у їдальні тощо. 

Здається, немає нічого більш буденного і простого, ніж оцінити будь-яке 

явище природи і суспільства, справи людини, її якості, якщо це не тягне за 

собою відповідальності у вигляді негативних наслідків, образ та конфронтацій, 

якщо з нею не пов’язана чиясь доля або навіть настрій кого-небудь. Коли такі 

наслідки очікувані або припустимі, то оцінка бачиться в повному обсязі 

нездоланних труднощів. 

Реформування інституту державної служби одним із завдань визначає 

підвищення ефективності державної служби в цілому, і діяльності державних 

службовців, зокрема. Вирішення цього важливого питання зумовлює 

необхідність розробки системи критеріїв і показників оцінки діяльності 

державних службовців, спрямованої як на визначення дійсного стану справ, так 

і на визначення шляхів подолання існуючих недоліків і прогалин. Практика 

показує, що в даний час існує декілька десятків систем оцінки спеціалістів, які 

можна класифікувати в залежності від тих чи інших критеріїв [223, с.95-97; 224, 

с.297-298; 225, с.308-311; 226, с.325-327; 227, с.105]. Однак слід відмітити два 

важливих моменти: 1) на даний час немає єдиної визначеної системи оцінки 

професійних і ділових якостей державного службовця; 2) існуючі системи 

оцінки спеціалістів стосуються спеціалістів взагалі і не враховують специфіки 

державної служби. Це зумовлює різні вимоги та різні підходи до визначення 

критеріїв оцінки діяльності державного службовця, що не сприяє об’єктивності 

такої оцінки та виробленню єдиної стратегії щодо підвищення професіоналізму 

та компетентності державної служби. На науковому та теоретичну рівнях 
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питанням оцінки діяльності державних службовців приділяється незаслужено 

мало уваги, що суттєво впливає на практичну реалізацію основних напрямків 

реформування системи державної служби. 

В адміністративній науці можна виділити дві основні форми щодо оцінки 

якості діяльності державних службовців: атестація і щорічна оцінка виконання 

державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.  

Розглянемо ці форми оцінювання діяльності державних службовців більш 

детальніше. Так, атестація (від лат. attestatio – посвідчення) кадрів – це 

перевірка, визначення відповідності ділової кваліфікації, рівня знань і навичок 

державного службовця, інших суспільно значущих якостей посаді, яку він 

заміщає. Відповідно до Положення про проведення атестації державних 

службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2000 

р. № 1922 [228], з метою підвищення ефективності діяльності державних 

службовців та відповідальності за доручену справу в державних органах один 

раз на три роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати 

роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні 

службових обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними 

характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що 

затверджуються керівниками державних органів відповідно до Закону України 

„Про державну службу” та інших нормативно-правових актів. 

Під час атестації перевіряється чи відповідає займаній посаді ділова 

кваліфікація, рівень знань і навичок, інших суспільно значущих якостей 

державного службовця. Атестація повинна сприяти поліпшенню якісного 

складу державних службовців, їх ефективному використанню, росту 

професійної компетентності, підвищенню кваліфікації, посиленню 

організованості, відповідальності, дисциплінованості. Атестація має 

здійснюватися на засадах законності, об’єктивності, гласності, колегіальності, 

неупередженості. Атестації підлягають державні службовці усіх рівнів, у тому 

числі й ті, що займають посади державних службовців I та II категорій. 
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Державні службовці I та II категорій переважно займають посади 

керівників та заступників керівників державних органів, у тому числі 

центральних органів виконавчої влади, обласних виконавчої влади, обласних 

державних адміністрацій, інших органів, призначення на які здійснюється в 

особливому порядку, встановленому законами України. У зв’язку з цим 

Положенням передбачено, що особливості проведення атестації таких 

державних службовців, визначаються органами, що призначають їх на посади. 

Атестації підлягають також ті державні службовці, які внаслідок 

організаційних змін (утворення нового органу на базі ліквідованого, 

реорганізації органу: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) 

обіймають посади менше ніж один рік, при умові, що їх посадові обов’язки 

суттєво не змінилися. 

Особи, які займають посади державних службовців на період відпустки 

по вагітності, пологах, догляду за дитиною, і на час проведення атестації 

відпрацювали на посаді більше року, також проходять атестацію у порядку, 

встановленому цим Положенням. 

Державні службовці, які працюють на посадах менше року (прийняті на 

державну службу, зайняли більш високу посаду, перейшли до іншого 

державного органу менше ніж рік тому), атестації не підлягають. 

Особи, які згідно з чинним законодавством призначаються або 

обираються на посаду на певний термін (визначений Законом, Положенням про 

орган), а також вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням. 

Проведенню атестації має передувати підготовча та організаційна робота. 

Кадрові служби готують пропозиції щодо складу атестаційних комісій, термінів 

та графіків проведення атестації; визначають кількість та складають списки 

державних службовців, які підлягають атестації; роз’яснюють цілі і порядок 

проведення атестації; проводять підготовку необхідних для атестації 

документів: атестаційний лист попередньої атестації та бланк атестаційного 

листа чергової атестації за зразком, що затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2000 р. за № 1922. Щорічні оцінки виконання 
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державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків за період, 

що минув після попередньої атестації, будуть подаватися до атестаційних 

комісій при проведенні наступних атестацій, тобто після запровадження таких 

оцінок. 

Державні службовці-керівники атестуються, як правило, комісіями тих 

органів, керівники яких призначають їх на посади та звільняють з посад. Разом 

з тим можуть бути прийняті інші рішення. Наприклад, заступників голів 

районних державних адміністрацій за рішенням голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій можуть атестувати комісії, 

створені відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями. 

У місцевих державних адміністраціях, за рішенням їх голів, створюються 

комісії для проведення атестації державних службовців апарату адміністрації та 

керівників її структурних підрозділів. Для проведення атестації інших 

працівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій їх 

керівники утворюють атестаційні комісії безпосередньо у цих підрозділах 

(якщо не прийняте інше рішення головою державної адміністрації). 

До складу комісій доцільно включати кваліфікованих працівників 

державних органів з досвідом роботи у відповідних сферах. Залежно від 

кількості державних службовців, які підлягають атестації, наявності 

територіальних та підпорядкованих органів, специфіки державного органу 

утворюються одна чи декілька атестаційних комісій, непарною чисельністю (як 

правило, від 5 до 11 чоловік). 

У графіках проведення атестації, як правило, зазначається: назва 

підрозділу, де працює державний службовець, його прізвище, ім’я, по батькові, 

посада, дата і час проведення атестації. 

Кількісний та персональний склад атестаційних комісій, терміни, місце 

проведення атестації, графік її проведення затверджуються наказом 

(розпорядженням) керівника державного органу. Цим наказом також можуть 
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надаватися відповідні доручення і встановлюватися дати подання необхідних 

документів до атестаційних комісій. 

За рішенням керівника державного органу до роботи в комісіях можуть 

залучатися незалежні експерти (наукові працівники, психологи, професіологи, 

представники системи навчання державних органів та інші спеціалісти). Оцінка 

експертами якостей державного службовця не може бути домінуючою, а 

враховується як один із аргументів, що характеризує державного службовця. 

Керівники структурних підрозділів апарату державних органів готують 

службову характеристику на кожного державного службовця, що підлягає 

атестації, і проводять з ним співбесіду. На керівників структурних підрозділів 

характеристики готують заступники керівника державного органу. 

Доцільно, щоб службова характеристика містила: загальні відомості 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, стаж роботи на посаді); професійні знання, 

рівень володіння державною мовою, досвід роботи за фахом; аналіз виконання 

державним службовцем посадових обов’язків, дотримання правил поведінки 

державного службовця; ділові якості (професійна компетентність, 

відповідальність, ініціативність, самостійність в роботі, оперативність у 

прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, вміння 

акумулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати з 

нормативно-правовими актами, іншими документами); особисті якості 

(працездатність, комунікабельність, вміння керувати підлеглими, вміння 

встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, 

принциповість, послідовність в роботі, самокритичність); результативність 

роботи; підвищення кваліфікації (види професійного навчання, що проходив 

державний службовець або причини, з яких навчання не проводилося, 

використання одержаних знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до 

професійного навчання підлеглих тощо); можливості професійного і 

службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли); зауваження і 

побажання державному службовцю, який атестується; висновок про 

відповідність займаній посаді. 
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Ознайомлюється державний службовець із службовою характеристикою 

під розпис під час співбесіди з ним його безпосереднього керівника. В ході 

співбесіди повинні обговорюватися позитивні й негативні результати роботи 

державного службовця, його слабкі місця, визначатися шляхи подолання 

недоліків. При цьому державному службовцю має бути надана можливість 

задавати питання, коментувати зауваження та висновки щодо його роботи. У 

разі незгоди зі змістом характеристики державний службовець може подати до 

атестаційної комісії відповідну заяву, зауваження чи додаткові відомості. 

Проводити атестацію пропонується у спеціально підготовленому для 

засідань атестаційної комісії приміщенні. Не рекомендується переносити 

встановлений час проведення засідань. 

Як правило, атестація проводиться в присутності державного службовця 

та його безпосереднього керівника. Разом з тим у випадку, коли державний 

службовець, який атестується, не з’явився на засідання атестаційної комісії без 

поважних причин, комісія може провести атестацію за його відсутності. До 

поважних причин у цьому випадку можна віднести: хворобу, відпустку за 

сімейними обставинами, відрядження тощо. Документи, що підтверджують 

відсутність державного службовця на атестації, мають бути надані атестаційній 

комісії його безпосереднім керівником. При відсутності безпосереднього 

керівника на засіданні комісії може бути присутнім його заступник або 

керівник вищого рівня (наприклад, начальник управління чи начальник 

відділу).  

Члени атестаційної комісії проходять атестацію в першу чергу. При 

цьому вони не беруть участі в голосуванні. Професійна етика передбачає, що на 

період голосування член комісії, який атестується, залишає приміщення. Якщо 

член комісії буде визнаний таким, що не відповідає займаній посаді, він має 

бути виведеним зі складу комісії (замінений) рішенням керівника державного 

органу. 
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Атестація, а також співбесіда перед атестацією мають проходити в 

умовах доброзичливості, неупередженості, з виключенням проявів 

суб’єктивізму. 

За результатами атестації кожного державного службовця атестаційна 

комісія приймає одне з рішень, а також вносить на розгляд керівника 

державного органу відповідні рекомендації. Наприклад, комісія може 

рекомендувати: удосконалити навички використання комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій, підвищити кваліфікацію з метою забезпечення 

якісного виконання посадових обов’язків певного фахового напряму тощо. При 

згоді працівника здобути такі знання або навички комісія приймає рішення про 

відповідність займаній посаді за певних умов (неповна службова відповідність) 

і рекомендує керівникові призначити повторне атестування через конкретний 

період, але не пізніше ніж через рік. У разі відмови державного службовця 

виконувати дані йому рекомендації комісія, як правило, приймає рішення про 

його невідповідність займаній посаді. 

Результати атестації державного службовця (рішення і рекомендації) 

фіксуються у протоколі засідання комісії та заносяться до атестаційного листа. 

Після проведення атестації державний службовець ознайомлюється із 

змістом атестаційного листа під розпис. Якщо атестація державного службовця 

проводилася за його відсутності, рішення і рекомендації комісії до водить до 

відома такого працівника безпосередній керівник. У разі відмови від підпису 

складається відповідний акт. 

Після завершення атестації її результати узагальнюються та аналізуються 

головою атестаційної комісії і кадровою службою державного органу. 

Остаточне рішення за наслідками атестації приймає керівник державного 

органу і видає відповідний наказ (розпорядження). В наказі (розпорядженні) 

доцільно визначати заходи щодо поліпшення роботи з кадрами на відповідний 

період. У додатках до вказаного наказу (розпорядження) зазначаються всі 

державні службовці, що проходили атестацію з відповідним рішенням щодо 

них: про визнання такими, що відповідають займаній посаді, у тому числі щодо 
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тих працівників, які зараховуюються до кадрового резерву, кому дозволяється 

пройти стажування на відповідній посаді, встановлюються надбавки або 

змінюється їх розмір, присвоюються ранги державного службовця (з 

дотриманням порядку, встановленого законодавством); про визнання такими, 

що відповідають займаній посаді за певних умов і порядку їх виконання; про 

невідповідність займаній посаді з визначенням осіб, які переводяться за їх 

згодою на іншу посаду, а також тих, кого буде звільнено з посади. 

Якщо державний службовець, визнаний за результатами атестації таким, 

що не відповідає займаній посаді, він звільняється з роботи на підставі, 

передбаченій пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України у 

порядку, визначеному цим Кодексом. Рішення керівника, пов’язані з 

атестацією, у тому числі з питання звільнення державних службовців, визнаних 

такими, що не відповідають займаній посаді, можуть бути оскаржені 

державним службовцем безпосередньо до суду. 

Про результати атестації Головдержслужбі надається інформація. 

Інформація має складатися з цифрових даних за формою визначеною 

рекомендаціями та довідки. У довідці вказується: чи мали місце в органі при 

проведенні атестації випадки незгоди з відомостями, викладеними у службовій 

характеристиці, оскарження дій атестаційної комісії та рішень керівника 

органу, прийнятих за результатами атестації, а також пропозиції щодо 

удосконалення Положення, про проведення атестації державних службовців. 

Положенням про проведення атестації державних службовців 

передбачено, що у період між атестаціями та під час підбиття підсумків роботи 

органу за рік проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями 

покладених на них завдань та обов’язків.  

Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них 

обов’язків і завдань є одним із важливих компонентів управління персоналом. 

Вона призвана сприяти покращанню добору і розстановки кадрів, розвитку 

ініціативи і творчої активності державних службовців, визначенню їхнього 

потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; 
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плануванню кар’єри, вдосконаленню процесу планування та організації 

діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, 

виявленню організаційних проблем та оперативному реагуванню на них, 

аналізу посадових інструкцій. 

Відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки 

виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань 

затвердженого наказом Головдержслужби України від 31 жовтня 2003 р. № 122 

[68], її метою є: 1) здійснення регулярного контролю за проходженням 

державної служби та професійними досягненнями державних службовців 

шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, 

особистих планів роботи; 2) поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку 

ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх 

потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; 3) 

планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації 

діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, 

виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу 

виконання посадових інструкцій. 

Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них 

завдань та обов’язків проводиться в період між атестаціями безпосередніми 

керівниками (керівниками структурних підрозділів) у січні-лютому місяці за 

підсумками минулого року. З урахуванням особливостей державного органу 

(велика чисельність працівників, інший період підбиття підсумків роботи за 

рік) термін оцінювання може бути продовжений до двох місяців або 

встановлений інший період.  

Порядок проведення щорічної оцінки в окремому державному органі 

визначається керівником відповідного органу з урахуванням загального 

порядку та особливостей кожного державного органу і затверджується наказом 

або іншим розпорядчим документом. У разі відсутності безпосереднього 

керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній 

керівник працює неповний звітний рік, щорічна оцінка проводиться 
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заступником керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої 

посади - керівником вищого рівня. 

Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, державні службовці 

патронатної служби та державні службовці, призначені на посаду у звітному 

періоді. Щорічна оцінка виконання керівником державного органу покладених 

на нього обов’язків і завдань здійснюється керівником органу вищого рівня. 

При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями 

обов’язків (згідно з посадовими інструкціями) та покладених на них планових і 

позапланових завдань (відповідно до плану діяльності державного органу, 

структурного підрозділу) необхідно використовувати особисті плани роботи 

державних службовців, які формуються державним службовцем за 

дорученнями (резолюціями) безпосереднього керівника на початку року 

відповідно до планів роботи структурного підрозділу та доповнюються 

протягом року за дорученнями керівника в разі покладання на підрозділ нових 

завдань, а також надходження доручень органів вищого рівня. 

Протягом року до особистого плану роботи в разі потреби можуть 

вноситися зміни і доповнення на підставі документів, за якими державний 

орган чи підрозділ спрямовує позапланові завдання (доручення органу вищого 

рівня, накази або інші розпорядчі документи керівника державного органу, 

рішення колегії тощо). 

Щорічна оцінка проводиться у відповідності до критеріїв та показників 

якості роботи державних службовців, які поділяються на загальні (характерні 

для усіх державних службовців) та спеціальні (залежать від особливостей 

роботи кожного державного органу). Зазначені критерії та показники 

пов’язуються з конкретною діяльністю та очікуваними результатами. 

Процедура щорічної оцінки, критерії та показники якості роботи повинні 

постійно вдосконалюватися, а тому підлягають систематичному перегляду. 

Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, 

на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості, 

рівноправності. 
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Відповідно до Типового положення про кадрову службу органу 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 

серпня 1996 року № 912 [229], організаційне забезпечення проведення щорічної 

оцінки покладається на кадрову службу відповідного органу. 

До початку проведення оцінювання кадрові служби мають ознайомити 

всіх державних службовців з порядком проведення щорічної оцінки та 

критеріями і показниками якості роботи, а також разом з відповідними 

підрозділами забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання 

державним службовцем посадових обов’язків і завдань. Зазначена форма може 

доводитися до державних службовців в паперовому або комп’ютерному 

варіантах. 

Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: 

підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів 

обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, 

заключний етап. Так, підготовчий період включає аналіз безпосереднім 

керівником та державним службовцем виконання завдань та обов’язків, 

визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, 

особистих планах роботи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а 

також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди. 

Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання 

та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до 

форми бланка щорічної оцінки та додатка до неї. 

Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем 

посадової інструкції, особистого плану роботи, визначеного на початку звітного 

періоду, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, 

результативність їх виконання, з’ясовує причини продовження термінів 

виконання завдань, змін до плану тощо. 

Оцінювання безпосереднім керівником має бути обґрунтованим, 

спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи 

державного службовця, рівня його знань, умінь, професійних та ділових 



 230

якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання. За результатами 

оцінювання і самооцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка. 

Підсумкова оцінка може бути: низька - державний службовець повинен 

поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для 

корекції результату його роботи; задовільна - державний службовець досяг 

певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для 

виконання посадових обов’язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті 

складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати 

роботи; добра - державний службовець досяг результатів володіння навичками 

й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, 

спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень; 

висока - державний службовець перевищив очікувані результати, виявив 

ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх 

обов’язків і доручень. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній 

керівник у тижневий термін передає держслужбовцю для ознайомлення. 

Співбесіда безпосереднього керівника з державним службовцем 

проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий 

рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, 

визначення необхідності підвищення кваліфікації та складання особистих 

планів роботи на наступний рік з огляду на пріоритети діяльності структурного 

підрозділу або державного органу. Обговорення повинно бути структурованим, 

неформальним і мати рекомендаційний та роз’яснювальний характер з 

урахуванням самооцінки державного службовця. При проведенні співбесіди 

необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою 

окремих напрямів з відповідним обґрунтуванням. Співбесіда має закінчуватися 

підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем форми бланка 

щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені 

та складений особистий план роботи на наступний рік. Затвердження 

керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після 

ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому 
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може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі 

необхідності, відповідні співбесіди. 

Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою державного 

органу повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до 

особової справи державного службовця. Кадрова служба аналізує та узагальнює 

результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з питань 

кадрового менеджменту. Указані висновки враховуються при складанні річних 

планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективної потреби в 

кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації державних службовців, плануванні їх кар’єри. 

Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації 

державних службовців, розгляді питань просування по службі, присвоєнні 

чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової 

винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо 

продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового 

резерву та інших питань проходження державної служби. 

У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у 

десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, 

висловивши зауваження та обгрунтувавши їх. Рішення керівника вищого рівня 

є ухвальним. 

Таким чином, багаторічний досвід оцінювання працівників авторами 

науково-практичного посібника, показав, що правильно використовуючи цей 

інструмент управління можна досягти суттєвого підвищення ефективності 

індивідуальної та групової діяльності, здійснити більш чітку цільову орієнтацію 

на кінцеві результати, одним з яких є успішне проходження державної служби. 

Систематичне використання оцінки супроводжується, зазвичай, суттєвою 

перебудовою кадрової роботи, завдяки якій досягається більш достовірна 

перевірка окремих кадрових рішень. 
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РОЗДІЛ 4  

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ 

4.1. Особливості організації державної служби в зарубіжних країнах 

 

Набір кандидатів, відбір, розвиток та збереження висококваліфікованої 

державної служби виступають необхідним елементом ефективного надання 

державних послуг. У розвинутих демократичних країнах світу державну 

службу розглядають як важливий інститут добре відлагодженої й відкритої 

демократичної системи. Службова діяльність державних службовців має бути 

взірцем поведінки громадян, яка не лише змусить громадськість поважати 

діяльність державних інституцій, а й буде приваблювати людей на роботу в 

державній службі. Сприйняття громадськістю державної служби є важливою 

складовою того, наскільки добре функціонують органи окремо взятої держави. 

Державні службовці складають численну армію працюючих в будь-якій 

країні світу. Як в Україні, так і в зарубіжних країнах поняття „державний 

службовець” розглядається в широкому і вузькому розумінні. В широкому 

розумінні до державних службовців належать різні категорії працівників, 

зокрема вчителі і лікарі, працівники державних бібліотек, професори 

державних університетів, працівники пошти, телеграфу тощо. Власне державні 

службовці (у вузькому розумінні) - це особи, які наділені виконавчо-

розпорядчими повноваженнями від імені держави [230, с.57]. В деяких країнах 

їх зараховують до чиновників. У багатьох зарубіжних країнах більш широку 

категорію державних службовців відносять до публічної служби, а власне 

державних службовців - до так званої цивільної служби. Останню розуміють як 

одну з різновидів публічної служби, її ядро, яке складають, передусім, 

службовці міністерств центрального і місцевого апаратів, котрі приймають 

участь у розробці та прийнятті рішень політичного характеру [231, с. 231]. 

Крім цивільної служби, в країнах англосаксонського права виділяють 

сувору підпорядкованість державних службовців згідно з класами, рангами, 
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розрядами, чинами. Відповідно до посад у службовій ієрархії в Індії закон 

поділяє чиновників на три класи, у Франції та Німеччині - на чотири. До 

певного класу, як правило, входять: адміністратори, професіонали, виконавці, 

вищі технічні службовці, канцелярські працівники, субклерки і обслуговуючий 

персонал. Найвище положення у класу адміністраторів. Вони обіймають посади 

голів департаментів міністерств, заступників секретарів міністерств, 

парламентських секретарів. Міністри, заступники міністрів до цього класу не 

належать - вони є політичними діячами. На сходинку нижче стоять 

професіонали. Це - інженери, лікарі, архітектори, які працюють у складі 

міністерств та їхніх місцевих органів. Між ними і адміністраторами нерідко 

існують колізії, оскільки професіонали, хоч і мають знання, проте позбавлені 

політичного впливу. Професіонали покликані оцінювати з наукової точки зору 

запропоновані політичні рішення. Виконавці і вищі технічні службовці повинні 

реалізувати завдання, які їм доручені. Субклерки і обслуговуючий персонал є 

технічними працівниками [17, с.110]. 

Аналіз форм організації державної служби в таких державах як Франція, 

ФРН, Італія, Великобританія, СПІА, Канада показує, що поняття „державна 

служба”, „цивільна служба”, „публічна служба”, „публічно-правова служба” в 

різних державах неадекватні і розуміються по-різному. Так термін „публічна 

влада” у Франції зводиться до того, що вона пов’язана з управлінською 

діяльністю, при цьому із поняття виділяються  державні організації, для яких 

управлінська діяльність не є головною метою [232, с.45]. Згідно французького 

адміністративного права для публічної служби характерні наступні основні 

риси: вона здійснюється у суспільних інтересах; орган на який покладене 

керівництво публічною службою, має бути наділений прерогативою публічної 

влади; вища адміністрація має право контролювати рішення, які приймають 

керівні органи діючої публічної служби. Поняття „чиновник” відноситься 

тільки до службовців публічної служби, що визначається переліченими 

ознаками. Основними елементами, що характеризують стан чиновника, є 

зайнятість на „постійній службі” в органах державного управління і 
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„включення в штат”. Тимчасово службовці, а також службовці публічних 

служб, що мають промисловий торгівельний характер, за виключенням 

директорів і бухгалтерів, не розглядаються в якості чиновників [50, с.166]. У 

Федеративній Республіці Німеччині термін „державна служба” є збірним 

поняттям, що поширюється на усіх осіб, які зайняті в системі державного 

управління [233, с.33]. При цьому, необхідно розрізняти осіб, що знаходяться 

переважно у державно-правовому відношенні до держави - чиновників і осіб, 

що знаходяться у більш широкому приватноправовому відношенні до неї - 

службовців і робітників. Німецькі вчені [232, с.62] визначають сутність 

„публічної служби” в різних аспектах: у функціональному - вона розуміється як 

діяльність з метою виконання загальнодержавних завдань управління; в 

інституційному - під нею розуміють певне коло осіб, спеціальною функцією 

яких є виконання публічних справ; у юридичному „публічна служба” охоплює 

правове регулювання особистих публічно-правових, службових відносин, які у 

свою чергу поділяються на чиновницькі і відносини найманих осіб - 

службовців і робітників державних установ. Критерієм їх розрізнення виступає 

правова форма призначення: для перших - акт призначення, що видається в 

особливому порядку компетентними органами, для останніх - складений 

сторонами договір про вступ на службу. У США поняття „цивільна служба” 

значно вужче поняття „державна служба”. Це поняття охоплює лише 

чиновників державних установ. До нього не відносяться виборні посади, 

посади, що пов’язані з юриспруденцією, не відносяться до нього і армійські, 

флотські посади, посади в поліції. Причому, категорія не державних службовців 

включає, як посадових осіб, так і допоміжно-технічний персонал, пов’язаний з 

реалізацією державно-владних повноважень, так і працівників за наймом, у 

тому числі викладачів державних учбових закладів, працівників державних 

підприємств і сфери комунального обслуговування. В широкому розумінні 

„державним службовцем” вважається особа, праця якої оплачується з бюджету 

федерації, штату або місцевого органу влади [232, с.71]. У Великобританії 

поряд з вузьким розумінням категорії „цивільна служба” використовується 
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широке поняття „публічна служба”. Вузьке поняття „цивільна служба” 

розглядає основних посадових осіб держави як „слуг Корони”: міністри - 

політичні „слуги”; військовослужбовці - військові „слуги”; цивільний 

службовець - службовець міністерства, найманий як цивільний службовець, що 

отримує плату із бюджетних  коштів, Поняття „публічна служба” включає усіх 

службовців публічного сектору: службовців міністерств, військових сил, 

поліції, публічних корпорацій, місцевих органів влади, державної служби, 

охорони здоров’я, шкільних вчителів, охоплює службовців  інших органів 

центрального і місцевого управління. Перших називають „посадовими  

особами”,  а  службовців  міністерств  „цивільними службовцями”. Таким 

чином у Великобританії цивільна служба виступає однією із різновидів 

публічної служби [232, с.84]. 

Специфічна концепція державної служби покладена в основу Закону 

Російської Федерації від 5 липня 1995 року „Про основи державної служби 

Російської Федерації” [234]. В трактуванні цього Закону під державною 

службою розуміється професійна діяльність по забезпеченню виконання 

повноважень державних органів. При цьому до державної служби відноситься 

виконання посадових обов’язків особами, що займають державні посади лише 

певних категорій, визначених у самому законі. Згідно Закону Республіки 

Бєларусь від 23 листопада 1993 р. “Про основи служби в державному апараті” 

[235] служба в державному апараті представляє собою вид трудової діяльності, 

що здійснюється громадянами на професійній основі в визначених даним 

Законом державних органах, що забезпечують виконання функцій держави. 

Відповідно до ст. 1 Закону Республіки Польща про державну службу [236] „для 

забезпечення професійного, надійного, неупередженого виконання завдань і 

функцій держави впроваджується державна служба”. 

Державні службовці користуються привілеями незмінності за партійно-

політичними ознаками. Це пояснюється тим, що у більшості зарубіжних країн 

зміна уряду не тягне за собою звільнення чиновників. За винятком посад 

політичного характеру вони залишаються на своїх місцях. Чиновники 
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користуються дискреційними повноваженнями (тобто правом вирішувати 

справи на свій розсуд у межах закону) і несуть відповідальність за свої дії. 

Відрізняють два види відповідальності чиновників: перед третіми особами і за 

порушення ними службових обов’язків безпосередньо перед державою. У 

першому випадку закон часто звільняє самого чиновника від відповідальності, 

за нього відповідає державний орган, в якому працює чиновник. З одного боку, 

держава таким чином виводить чиновника за межі відповідальності. А з іншого, 

орган управління бере відповідальність на себе, створюючи кращі умови для 

виправлення помилок у майбутньому. У свою чергу сам державний орган 

вживає заходи для покарання чиновника. По відношенню до держави 

передбачається необмежена особиста відповідальність державних службовців 

[237, с.64].  

Часто при порівнянні систем державної служби в різних країнах їх 

поділяють на дві великі категорії - кар’єрну (закриту) та посадову (відкриту) 

системи. Кар’єрна система державної служби ґрунтується на ідеї державної 

служби як своєрідного лідера суспільства і розглядається як професія, що 

зумовлює підвищений соціальний статус, надає деякі привілеї для державних 

службовців. У кар’єрній системі в основному використовується 

багатофункціональний підхід при відборі кандидатів. Вважається, що 

державний службовець повинен мати здібності, щоб обіймати різні посади 

протягом своєї кар’єри. На всіх рівнях прийому на службу в кар’єрній системі в 

ході конкурсу оцінюються не знання в якійсь конкретній формі, а загальна 

освіченість, ясність у висловлюванні думок, професійна спеціалізація, здібності 

до аналізу і узагальнення, висока культура. При посадовій системі інший 

підхід, там службовці приймаються на конкретні посади, які потребують 

конкретних фахових знань, тобто це вузькоспеціалізований підхід. Проте слід 

зауважити, що у чистому вигляді наведений поділ не існує в жодній з країн. 

Одна з центральних проблем у розвитку системи державної служби, 

полягає в тому, як організувати набір кандидатів, відбір та розвиток державної 

служби. Насамперед мається на увазі те, чи існуватиме державна служба з 
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централізованою організацією для нагляду та контролю за всіма аспектами 

системи державної служби. Або, чи можливо використати децентралізований 

підхід, при якому значні права надаватимуться міністерствам чи урядовим 

відомствам для здійснення ними функцій набору кандидатів, відбору та 

розвитку державної служби. Ці два підходи багато дискутувалися в багатьох 

країнах протягом кількох останніх років. Увага зосереджувалася на тому, який 

підхід найкраще відповідає становищу в тих країнах, де політичні та економічні 

зміни створюють потребу в професійній державній службі. Розглянемо 

характерні особливості та переваги кожного підходу систем централізованого й 

децентралізованого управління державною службою у зарубіжних країнах. 

Підхід централізованої кадрової системи означає, що всі функції 

контролюються однією організацією в державній структурі. Часто має місце 

система перевірок та балансів, створена шляхом розподілу повноважень між 

кількома організаціями, відповідальними за розробку загальної політики. Так, 

наприклад у США функція управління кадрами поділена між Департаментом 

управління кадрами, який відповідає за політику державної служби, й Радою 

захисту системи заслуг, яка забезпечує правовий нагляд і процес оскарження 

для державних службовців [238, с.123]. У деяких країнах міністерство фінансів, 

чи державне казначейство, здійснює контроль над державною службою через 

необхідність контролювати чисельність державних службовців та вплив 

структури заробітної платні на урядові фінанси. У Канаді казначейська рада 

контролює рівні зайнятості в департаментах. У Сінгапурі бюджетне управління 

міністерства фінансів встановлює рівні укомплектування кадрами й має 

схвалювати будь-які дії міністерств по прийому на роботу. В Англії протягом 

вісімдесятих років, коли прем’єр-міністром була Тетчер, департамент 

державної служби було скасовано, а контроль за державною службою знову 

перейшов до скарбниці [239, с.95]. 

Підхід як централізованої, так і децентралізованої влади має тенденцію до 

змін протягом певного часу, залежно від потреб фінансового контролю. 

Централізований підхід забезпечує більшу послідовність у розвитку політики 
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державної служби, координації багатьох кадрових функцій, таких як набір 

кандидатів, тестування, кваліфікаційні критерії та системи оплати, і дає змогу 

владним політичним структурам розвивати довготермінове кадрове 

прогнозування та планування.  

Децентралізований підхід, при якому міністерствам чи відомствам 

дозволяється брати на себе більшу відповідальність за виконання кадрових 

функцій, ґрунтується на наданні керівництву можливості оперативніше 

реагувати на потреби по укомплектуванні персоналом. Децентралізований 

підхід вимагає високого рівня інформації та координації між центральним 

відомством та окремим підрозділом. Для цього потрібні високорозвинені 

комп’ютеризовані системи та системи обробки даних для збереження 

необхідного рівня контролю. Там, де відсутні управлінські та технічні 

можливості, малоймовірно, що децентралізований підхід може бути успішним. 

Для багатьох країн, де немає добре розвиненої державної служби на нижчих 

рівнях управління, варіант централізованого підходу до управління кадрами є 

найкращим [239, с.20]. 

Цікавим є зарубіжний досвід щодо розуміння концепції представницької 

бюрократії. Під представницькою бюрократією необхідно розуміти певний 

зв’язок між складом державної служби і структурою суспільства [240, с.206]. 

Це, в основному, дає уявлення про положення, згідно з яким класова основа 

державної служби має віддзеркалювати пропорцію людей у цих класах. Є 

кілька аргументів на користь того, щоб склад державної служби віддзеркалював 

пропорції соціальних класів. Перший аргумент полягає в тому, що громадяни 

мають право на можливість служити на всіх рівнях державної служби. 

Демократичне суспільство має дозволяти різним прошаркам населення 

суспільства бути частиною структури управління та ухвалення політичних 

рішень. Маючи таку можливість, громадяни вважають, що їхні думки та 

погляди будуть використані якщо не ними, то іншими представниками того 

самого суспільного класу. Така позиція опирається на припущення, згідно з 
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яким державні службовці вважатимуть одним із своїх громадянських обов’язків 

представлення інтересів свого класу. 

Щодо освіти та освітнього рівня державних службовців то необхідно 

зазначити те, що освіта відіграє важливу роль при ранжуванні державних  

службовців. Так, існує високий ступінь зв’язку між певними освітніми 

закладами, такими як Токійський університет, Оксфордський та 

Кембриджський університети в Англії, і вступом на державну службу. Про цей 

зв’язок свідчить процент випускників Оксфорду та Кембриджу, які успішно 

склали вступні іспити для роботи у британській державній службі. У 1985 року 

64 % випускників Оксфорду та Кембриджу успішно склали іспити, тимчасом як 

лише 36 % випускників інших університетів чи політехнічних інститутів 

змогли успішно скласти іспити [239, с.71]. 

На сьогоднішній день у системі державної служби зарубіжних країн 

відомо два основні підходи до освіти державних службовців. Ці підходи у 

першу чергу пов’язані з типом системи державної служби: відкритим чи 

закритим. Два освітні підходи можна визначити як загальний і спеціалізований. 

Розглянемо зазначені підходи порівнявши європейську, британську та 

американську системи стосовно методів освіти. Так, Європейський метод 

освіти найкраще ілюструє приклад французької системи  освітніх закладів, які 

постачають кадри для державної служби. У Франції  державні службовці 

навчаються у таких закладах, що перебувають під опікою та підконтрольні 

уряду. Це  Національна школа адміністрації (ENA) та Політехнічна школа. Але 

у Франції розділяють загальне і спеціалізоване навчання, використовуючи до 70 

різних типів шкіл. Для освіти державного службовця високого рівня загальної 

орієнтації у Франції використовують ENA, де читають курси з фінансів, 

менеджменту та права. Як і в інших європейських країнах, правова підготовка є 

основною в навчанні майбутніх державних службовців. Для підготовки 

технічних фахівців, таких як інженери у Франції використовують технічні 

інститути, які забезпечують необхідні кваліфіковані кадри [241, с.152]. Основна 

особливість французького підходу полягає в тому, що можна готувати й 
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соціалізувати основних державних службовців відповідно до потреб 

французького державного управління. Такий підхід обмежує мобільність 

кар’єри, оскільки випускники цих закладів добре підготовлені для виконання 

однієї конкретної функції державної служби. Крім того, випускники 

залишаються у відповідній сфері, оскільки вони пов’язані з організаціями, які 

називаються корпусами [38, с.102]. 

Британський підхід опирається на загальну освіту державних службовців 

за рахунок технічної освіти. Згідно з науковими працями Друрі та Бутчером, у 

британській державній службі вищі рівні державної служби посідає еліта, що 

здобула загальну підготовку [239, с.46]. Незважаючи на те, що на державну 

службу беруть технічних фахівців, у них мало шансів досягти високого рівня 

державної служби. Як уже згадувалося, переважання випускників 

Оксфордського та Кембриджського університетів, які здобули гуманітарну 

освіту, означає, що вищий ешелон британських державних службовців має 

засвоювати технічні та управлінські навички на практиці. Загальна освіта й 

соціалізація британської державної служби побудована саме на цій освітній 

основі. 

Американський підхід відкритої системи вступу на державну службу 

полягає в освіті фахівців через великі університетські системи, після якої 

протягом своєї кар’єри керівники одержують управлінську підготовку. 

Американська модель більше спрямована на відповідність можливостей 

службовця конкретній роботі. Такий підхід ґрунтується на тому, що майбутній 

державний службовець отримує певну посаду, відповідно до  своєї технічної 

підготовки. Протягом наступної кар’єри вони можуть засвоїти загальні 

управлінські навички, потрібні державним службовцям високого рівня. 

Щодо предметної спеціалізації освіти державних службовців то 

необхідно зазначити наступне. Гуманітарна освіта переважає у британській 

державній службі, природничі науки, такі як інженерна справа, математика та 

комп’ютерна справа, переважають у Сполучених Штатах; хоча в Німеччині та 

Японії вивчають право, але загальний підхід має тенденцію бути головним 
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предметом освіти. Важливо зауважити, що обидва підходи освіти 

характеризуються безперервними програми підвищення кваліфікації [242, с.27]. 

Розмежування політичної діяльності чи поглядів державних службовців 

призводить до виникнення певних проблем при розробці правил державної 

служби. Ідея політичного нейтралітету державної служби бере свій початок у 

британській державній службі. Слід зауважити, що поняття політичного 

нейтралітету розвинулося в період, коли зайнятість в державній службі 

становила невелику частину загальної зайнятості в суспільстві, а державні 

функції були нечисленними й не справляли істотного соціального чи 

економічного впливу [239, с.54]. Отже, питання в тому, чи слід і далі 

застосовувати ці правила в демократичній політичній системі, кінцева мета якої 

полягає в тому, щоб усі громадяни мали право вільно висловлювати свої 

погляди, а також організовуватися, змагатися й працювати з метою 

переконання інших людей у правильності своїх ідей залишається дискусійним. 

Таким чином, у демократичній системі, яка обмежує політичну діяльність 

деяких своїх державних службовців, дехто з громадян має менше прав, ніж 

інші, лише тому, що вони працюють в державних органах. Цю проблему можна 

розглядати з різних позицій ставлення щодо політичної діяльності державних 

працівників. Зокрема цікавим є те, що хоча у Європі схиляються до закритої 

системи державної служби, там має місце позитивне (лояльне) ставляться до 

участі державних службовців у політичній діяльності. Навпаки, американці 

мають найвідкритішу державну службу, зберігаючи при цьому найбільше 

обмежень щодо політичної діяльності урядових працівників. Європейський 

підхід забезпечує для державних службовців можливість займати політичну 

посаду. У країнах Європейського Економічного Співтовариства досить 

звичайне явище, коли державні службовці стають членами парламенту, 

зберігаючи за собою посади в державній службі, а для виконання своїх 

законодавчих обов’язків беруть відпустки. У німецькому парламенті, як 

правило, понад 50 % парламентерів - це державні службовці, які пішли у 

відпустки зі своїх посад [243, с.87]. Після завершення своєї парламентської чи 
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політичної кар’єри вони можуть повернутися на свою посаду в державній 

службі. Такий ліберальний підхід не означає, що вони можуть займатися 

відкритою політичною діяльністю водночас із виконанням будь-яких обов’язків 

на державній служб. Британія у свою чергу обрала більш виважену позицію. 

Так, у цій країні державні службовці не можуть бути обрані ані до палати 

общин, ані до Європейської асамблеї. Британські державні службовці були 

розбиті на три категорії відносно політичної діяльності. Є “політично вільна” 

група, яка без обмежень може займатися політичною діяльністю в 

національному та місцевому масштабі. Державні службовці в цій групі - це 

переважно кваліфіковані робітники чи такі, що займаються фізичною працею 

на державних підприємствах. Друга група “політично обмежена” і не може 

брати участь в національних виборах, але, отримавши дозвіл, може брати 

участь у місцевих виборах. Державні службовці у цій групі - це ті, що можуть 

досягти найвищих рівнів державної служби і є професійними державними 

службовцями. Третя група складається з тих, хто не потрапляє в жодну з двох 

попередніх. Державні службовці цієї групи мають одержувати дозвіл на участь 

у загальнонаціональних та місцевих виборах, але вони не можуть бути 

кандидатами до парламенту чи Європейської асамблеї [239, с.129].  

Американська система державної служби накладає найбільше обмежень 

щодо політичної діяльності. Це - реакція на систему призначення на посади 

згідно з партійною приналежністю, і вона спрямована на деполітизацію 

державної служби. Обмеження поширюються на три головні сфери: 1) 

кандидатів на політичну посаду; 2) участь у політичних кампаніях; 3) внески 

політичних партій і перебування партії при владі [244, с.298]. Починаючи з 

обмеження щодо перебування на політичній посаді, державні службовці не 

можуть бути кандидатами політичних партій практично на всіх політичних 

рівнях від федерального уряду, уряду штату та місцевого уряду. Але державні 

службовці можуть брати участь у виборах на якусь посаду, якщо це 

позапартійні вибори до таких місцевих закладів, як, скажімо, шкільні ради. 

Діяльність від імені кандидатів політичних партій та ведення партійних 
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кампаній також дуже обмежені. Обмежується виголошення промов, організація 

кампаній, використання свого ім’я для підтримки кандидата чи навіть 

відвідання політичних зборів. Державні службовці можуть добровільно давати 

гроші політичним кандидатам чи партіям у розмірах, які застосовуються для 

всіх громадян але вони не можуть брати активну участь в організаціях 

політичних партій чи обіймати посаду в політичній організації. Необхідно 

зазначити і те, що деякі з цих обмежень були зняті протягом останніх років. 

Працівники федерального уряду можуть тепер активніше підтримувати 

кандидатів від політичних партій і демонструвати свою прихильність до того 

чи іншого кандидата, носячи передвиборний значок чи показуючи друковані 

матеріали, які засвідчують їхній вибір.       

      

4.2 Кадрове забезпечення системи державної служби 

 

На початку 90-х років у більшості зарубіжних країн функціонування 

державної служби характеризувалось активізацією посадових службовців, що 

стимулювало подальші організаційно-правові та змістовні зміни щодо 

кадрового забезпечення державного управління. Серед них: суцільна 

інформатизація діяльності; використання глобальних комп’ютерних мереж; 

зростання суспільних вимог до якості праці фахівців державного управління; 

необхідність адміністративного реформування і реорганізації праці на багатьох 

рівнях державного управління; зростання вимог до правового забезпечення і 

регулювання службово-посадової діяльності; реформування існуючих систем 

підготовки управлінських кадрів. Фактично жодній країні світу не вдалось 

відсторонитись чи ізолюватись від вирішення згаданих проблем. Здобутий 

ними досвід свідчить про численні спроби ефективного впорядкування 

кадрового забезпечення державного управління, що саме протягом 90-х років 

остаточно визріває у окремий вид професійної діяльності спеціально 

підготовлених фахівців. У системах державних служб на прикладі США, 

Франції, Великобританії та інших країн зроблена спроба дослідити не тільки 
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стан наукового забезпечення аналізованих процесів, але й проаналізовано 

конкретні приклади світового досвіду щодо реалізації організаційно-правових 

засад кадрової політики на практиці.  

Протягом 90-х років у США, Франції та Великобританії прослідковується 

посилення уваги до питань роботи з кадрами державної служби, як тими, що 

вже працюють у системі державної служби, так і тими, що тільки претендують 

на зайняття посади в державному органі. Це питання планування потреб у 

кадрах для роботи на визначених посадах; профвідбір з числа претендентів (які 

в установах держслужби ще не працювали); профвідбір і профконсультація для 

забезпечення постійного моніторингу якості зайнятого персоналу і виваженості 

службово-посадових призначень та переміщень; підвищення якості трудового 

потенціалу державних службовців у процесі навчання, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації [245, с.52]. Зазначені концептуальні питання 

правомірно розглядати у якості безперервного процесу зростання всіх видів 

роботи з кадрами і, відповідно, повноти і якості управління на певних 

вертикалях і горизонталях системи державної служби. В методологічному 

плані, їх можна розглядати і як провідні моменти порівняльного аналізу 

світового політико-правового досвіду, проблем і перспектив розвитку якості 

роботи з кадрами у будь-якій країні і, відповідно, якості реалізації в ній 

державної кадрової політики.  

У США та Франції, особливо у 90-ті роки, була посилена фінансово-

координаційна роль роботи з кадрами з боку окремих державних відомств 

(наприклад, вже згаданих аналітичних підрозділів при Конгресі США та 

Директората бюджету у Франції); зміщено акценти у якісному і кількісному 

складі державних службовців і експертів, консультантів, радників (які не є, як 

правило, державними службовцями); оплата праці детально відображалась у 

адміністративних заходах з корекції державного бюджету і обов’язково 

погоджувалась із Бюджетним управлінням (у США) і парламентом (у Франції) 

[246 с.35-38]. Аналіз основних тенденцій кадрового забезпечення державної 

служби та ступінь впливу на них бюджетних процесів у США і Франції у 90-ті 



 245

роки, дозволив виявити наступне: реальна вартість робочої сили працівника 

сфери державної служби далеко не завжди може бути відповідно оціненою 

виходячи з попиту на неї і пропозицією на даний час [247, с.118-119]. Інакше 

кажучи з погляду на, розрахунки середньостатистичної вартості витрат на 

оплату праці відповідно до посади, з орієнтирів на рівень освіти тощо, ці 

компоненти моделювання витрат і результатів щодо відбору, навчання, 

використання праці кар’єрних держслужбовців у 90-ті роки не спрацьовували 

[248, с.121]. На нашу думку, це пов’язано зі змінами у соціально-економічній 

ситуації в окремих регіонах даних країн, а також із коливаннями у престижі і 

привабливості роботи на державній службі. Останнє особливо відчувалось у 

Франції (на початку і в середині 90-х років), а у США - на початку 90-х років 

[249, с.73]. 

Науковці з проблем державної служби США і Франції одні із перших 

переконалися у тому, що ринковий механізм (із високим ступенем державної 

правової регуляції) має складно аналізовані наслідки та вплив на ситуацію  

ринку праці, що обслуговує потреби державного управління і державної 

служби. Вдалося з’ясувати, що попит і пропозиція на робочу силу у цій сфері 

діяльності є провідним, але все ж не єдиним фактором при встановленні ціни на 

робочу силу. Ось чому в цих країнах розпочато пошуки регулювання 

матеріально-фінансового і соціального забезпечення кадрового складу 

держслужби при зазначеному критерії оптимальності. 

У Франції з прийняттям Декрету “Про відпустки для перепідготовки 

службовців” [250, с.12] було закріплено право держслужбовців на навчання за 

бюджетні кошти та ще й за умов рівності доступу і відбору за здібностями. 

Такий політико-правовий захід під час подорожчання вартості навчання у 

першій половині 90-х років за багатьма гуманітарними профілями в 

університетах та прирівняних до них вищих школах Франції сприяв 

призупиненню відтоку з кар’єрної держслужби, особливо молодих працівників, 

котрі ще не здобули повної вищої освіти. У цій країні прослідковується також 

посилення ролі власної системи установ державної служби, що готує елітні 
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кадри та використання університетської підготовки кар’єрних службовців. Ці 

заходи були підкріплені посиленням вивчення мотивації і стимулювання праці 

держслужбовців. Була розширена практика бюджетного фінансування кадрової 

політики, додаткових грошових винагород за сумлінне виконання службових 

обов’язків, за виконання особливо важливих робіт, як додаткові стимули за 

якість праці [251, с.27]. Згідно з принципами побудови і розвитку французької 

моделі державної служби, в середині 90-х років посилено принципи глобальної 

організації роботи з кадрами та настроювання самої системи держслужби на 

реалії часу, зокрема, на соціально-економічну ситуацію в країні. Розвиненість 

засад роботи з кадрового забезпечення у Франції в 90-ті роки зумовила 

подальші дії з планування трудових ресурсів державної служби, 

психофізіологічного і  кваліфікаційного профвідбору, поглиблення принципів і 

критеріїв визначення зарплати, соціальних пільг, мотивації до постійного 

навчання. Навчання у всіх його проявах, у Франції стає головною сферою 

використання наукових методів роботи з кадрами. Його направленість на 

досягнення конкретних практичних результатів, насиченість новими 

педагогічними і психологічними технологіями, зумовили витіснення і відмову 

від малорезультативного засобу добору кадрів - вербування [252, с.54]. 

Виправдав себе і так званий „двотиповий профвідбір” на посади державної 

служби: при відборі нових працівників; при вирішенні питань про службово-

посадові переміщення [248, с.72]. Відповідної трансформації дістала і 

організаційна структура професійної підготовки кадрів державної служби, які у 

Франції готують Національна школа державного управління (націлена на 

підготовку фахівців вищої ланки), Політехнічна школа та 5 регіональних 

інститутів державного управління (націлені на підготовку фахівців середньої 

ланки та кадрів для органів місцевого самоврядування).     

На відміну від Франції, США у 90-ті роки реалізує кадрове забезпечення 

державної служби за такими ключовими принципами: посилення селективного 

профвідбору, децентралізація кадрового забезпечення, активне використання 

навчальної бази університетів для підвищення кваліфікації (як правило, у формі 
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семінарів, тренінгів, ділових ігор). В США дедалі посилюються зв’язки установ 

державної служби і університетів, консультаційних фірм, дослідницьких 

центрів та інститутів. Головною метою таких зв’язків є підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. Логіка 

розвитку такої співпраці держави і приватної науки зумовлена тим, що 

американській системі державної служби традиційно вигідніше делегувати 

функції навчання своїх працівників провідним навчальним установам країни, 

ніж самостійно розвивати власну навчальну і науково-методичну базу. 

Представники відповідних бюро з менеджменту персоналу держслужби 

організовують замовлення університетам з розробки, проведення певних 

модулів і курсів з державної служби, практично-орієнтованих семінарів, 

тренінгів, ділових ігор та уточнюють критерії вимог до якості підготовки 

фахівців державного управління. З 90-х років в США розпочинається процес 

деталізації бюджету навчальних закладів та розширення продажу освітніх 

послуг (з боку університетів). Вдалося вияснити, що виняток складають деякі 

навчальні центри державних установ при освітніх закладах, існування яких (на 

комерційних засадах), правомірно розглядати як різновид делегування закладам 

освіти функцій з навчання і підвищення кваліфікації персоналу держслужби. 

Розрахунки здійснюються, як правило, з освітніми закладами за продані ними 

освітні послуги [253, с.96]. Аналітичні підрозділи при Конгресі США, що 

слідкують за якістю роботи міністерств і відомств, реалізують алгоритмізацію 

нарощування організаційно-правової бази державного управління і його 

кадрового забезпечення. І ця система фактично співіснує із численними 

розрізненими (міністерськими) системами оцінок якості праці кар’єрних 

держслужбовців. Згідно з “Законом про реформування державної служби” та 

подальшими доповненнями до нього, таке співіснування допускається саме 

легітимно-правовим чином [254, с.52].  

Можна виявити такі основні напрями кадрової роботи американської 

системи державної служби: професіографічний опис типових видів діяльності, 

що їх повинні виконувати держслужбовці; детальне вивчення відповідності 
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претендента на посаду службово-посадовим вимогам, особливо у випадках, 

пов’язаних з розширенням службових повноважень, введенням нової техніки 

тощо; урізноманітнення психофізіологічних ознак працюючих, мотивації їх 

праці, дослідження думок виконавців про розробку певних рішень за 

допомогою соціологічних методів; виявлення у претендентів на посади 

державних службовців емпіричного фактору інтуїтивного аналізу  та здатності 

до роботи у ключових сферах зайнятості; моделювання індивідуальної кар’єри 

державного службовця на підставі врахування його професійно важливих 

психофізіологічних і кваліфікаційних характеристик; вироблення науково 

виважених рекомендацій зацікавленим працівникам, особливо тим, чия 

службова кар’єра призупинилась і виникає необхідність пошуку іншого об’єкту 

працевлаштування як у сфері державного управління, так і поза її межами [255, 

с.32].  

Досвід кадрового забезпечення державної служби США далеко не 

позбавленим проблем і протиріч, але головним в ньому є послідовний творчий 

пошук, прагнення докорінно змінювати існуючу, відмінну від європейської, 

власну систему державної служби, яка є менш централізованою та більш 

гнучкою. Для неї особливо характерна психологічна мобілізація кадрового 

потенціалу на виконання службово-посадових обов’язків за умов відсутності у 

самого держапарату власної системи навчання і перепідготовки кадрів. Ця 

робота делегується зацікавленим університетам та дослідницьким центрам.  

У свою чергу, Британська практика кадрового забезпечення державної 

служби, на відміну від вище розглянутих країн, розвивається у типовому 

національному контексті: еволюція без революції, протестантська етика праці, 

сувора службова мораль, посилення науково-практичної підготовленості 

фахівців (управлінців у широкому розумінні). За 90-ті роки у реалізації 

кадрової політики  Великобританії відбулись деякі організаційні зміни, і відтоді 

прослідковується подальший розподіл обов’язків між особами, що зайняті у 

міністерствах, на: групи працівників, які безпосередньо розробляють, 

впроваджують і відслідковують якість державних рішень, та тих, хто є 
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простими виконавцями [245, с.67]. Відповідно, переглянута й система 

короткотермінового навчання апарату, впроваджено вивчення практичної 

психології, соціології, менеджменту організацій. Розробляються питання 

вдосконалення взаємовідносин керівників міністерств, чиновників та органів 

місцевого самоврядування. 

В Італії у 90-ті роки вирішували наступні питання реалізації державної 

кадрової політики: напрацьовувались підходи щодо скорочення чисельності 

держслужбовців (країна відмовилась від “типово державної” концепції 

організації праці чиновників у апараті державної служби; започатковуються ті 

ж самі методи роботи з персоналом, що є характерними для приватного бізнесу 

(вводиться психофізіологічний і кваліфікаційний профвідбір, при міністерствах 

створюються спеціалізовані служби управління кадрами, реалізується логіка, 

що заснована на “діяльнісному” підході [256, с.50]. Отже, внесені у 90-ті роки 

зміни у реалізацію державної кадрової політики Італії є певним компромісом 

між обмеженням на цілковите делегування функцій міністерством щодо 

підбору, розстановки, оцінки і розвитку зайнятого персоналу і збереженням 

певної автономії у роботі з кадрами на рівні адміністрацій. Здійснено заходи по 

заохоченню службовців, що відбувається згідно з показниками ефективності 

виконаних робіт та “за заслугами” [257, с.231]. Відповідно, внесено зміни і до 

законодавства щодо уточнення правових актів та регламентацій діяльності 

держслужбовців, зокрема, щодо прав і обов’язків державних службовців. 

Проаналізовані практика, тенденції і особливості кадрового забезпечення 

системи державної служби в різних країнах надали змогу зробити наступні 

висновки:  

1. В унітарних державах підготовка державних службовців здійснюється 

централізовано, у федеральних - децентралізовано. Система навчання залежить 

також від типу державної служби - кар’єрної (Європа) чи контрактної (Північна 

Америка). Крім того, у соціологічному контексті цих двох типів держав 

виявлено залежність навчальної системи від якості відбору і прийому кадрів, 

ступеня політизації адміністрацій [258, с.292].  
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2. В проаналізованих країнах разом з специфікою буття системи 

держслужби проявляються і спільні тенденції, що характерні для всіх типів та 

засад навчання,  -  наприклад,  підготовка  кадрів  держслужбовців  у 

Великобританії, Нідерландах, Фінляндії (інших скандинавських країнах) 

здійснюється, переважно, на самоокупній основі, а в Німеччині і Франції - за 

прямого державного бюджетного фінансування. Але спільною для всіх країн, 

чий досвід вивчено, є увага з боку держави до підготовки персоналу державних 

службовців, що реалізується у типологічно розробленій державній кадровій 

політиці.  

3. В політичному досвіді всіх зазначених країн виявлено наступну 

закономірність: централізоване (бюджетне) фінансування системи державної 

служби. В правовому сенсі це робиться теж однотипово: в бюджетах органів 

влади на дані цілі передбачаються значні кошти (до 4% від фонду оплати праці, 

нерідко - й до 6-7%, а іноді, коли необхідно інтенсивно удосконалювати кадри, 

- й до 10%) [259, с.42]. Приміром, у Франції в 1990-1994 pp. на навчання 

державних службовців в середньому витрачалось 7 % від фонду оплати праці, у 

Великобританії в 1989-1993 pp. - 6% від державних видатків на заробітну плату 

[260, с.51].  В 1989-1990 pp. у Великобританії вартість одного дня навчання 

становила 179 фунтів стерлінгів на людину; при цьому витрати на заробітну 

плату персоналу під час навчання становили 43%, заробітну плату викладачам -

25%, оплату проживання й інші видатки - 14%, оплату вартості навчання -12%, 

оплату проїзду та добових - 7% [260, 75].  

4. В усіх досліджених країнах утверджується вимога, за якою відбір на 

навчання, для зайняття посади і просування по кар’єрі на державній службі 

здійснюється не стільки за бюрократичними (політичними) рекомендаціями та 

вказівками, скільки на підставі компетентності і професіоналізму, особистих 

заслуг кандидатів [261, с.98]. Зміст, форма та тривалість підготовки службовців 

залежать, зокрема, від їх попередньої базової освіти,  посади і характеру 

роботи. 
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5. Провідною світовою тенденцією є створення спеціальних 

загальнонаціональних навчальних закладів, які покликані готувати керівні 

кадри для державної служби. В Німеччині діє створена в 1969 p. Федеральна 

академія державного управління як центральний виший навчальний заклад 

федерального уряду, а також - мережа подібних закладів на земельному рівні 

[262, с.82]. Характерно, що у Великобританії та Франції зазначеним закладам 

надано статусу виконавчого органу (виконавчої агенції), працівники яких 

перебувають у статусі державних службовців, навіть при відсутності 

фінансування з державного бюджету. Згадана німецька федеральна академія з 

філіалами у Берліні і Бопперді є структурним підрозділом міністерства 

внутрішніх справ Німеччини, який має власний бюджет. Державною, хоча й 

самоокупною установою, є Фінський інститут державного управління, що 

підпорядкований. міністерству фінансів, яке одночасно відповідає за державне 

управління в країні [262, с.80]. Так само, відповідно до моделі університетської 

освіти, в США існують школа імені Дж.Кеннеді в складі Гарвардського 

університету та школа імені Р.Вагнера Нью-йоркського університету, а в Канаді 

- Національна школа державного управління Квебекського університету, що 

заснована в 1969 p.. Школа державного управління Карлтонського університету 

в Оттаві (утворена в 1953 p.), Школа державного управління політехнічного 

(прикладного) університету Раєрсона (Торонто) [263, с.58]. 

6. В цілому, в більшості країн-членів Організації економічного 

співробітництва і розвитку за останні три десятиріччя сформовано ефективні 

системи професійної підготовки державних службовців. Дані системи 

покликані забезпечувати високі стандарти адміністративної культури, 

професійної діяльності та поведінки державних управлінців, насамперед по 

відношенню, до громадян, і включають центральні загальнонаціональні 

(переважно для підготовки керівного персоналу), а також регіональні та 

спеціалізовані галузеві заклади. Навчанню кадрів для державного сектору 

надається все більшого значення вслід за пріоритетністю кадрової підготовки в 

приватному секторі економіки. Тому стає загальновизнаним, що підготовка 
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державних службовців у державі має стати такою ж важливою й ефективною, 

як навчання персоналу в приватному бізнесі. 

7. В центральних і східноєвропейських посттоталітарних країнах, де 

відбуваються соціальні реформи, також утворено аналогічні заклади. 

Формування національних систем навчання кадрів у цих країнах важливо з 

огляду на стрімке і суперечливе становлення такого важливого інституту 

державного управління, як державна служба, великою плинністю кадрів на 

початкових етапах її функціонування. Створення навчальних систем вважається 

ключовим елементом державної кадрової політики. Приміром, в Албанії 

засновано Албанський інститут менеджменту і державного управління, в 

Естонії - Естонський інститут державного управління, в Польщі - Національну 

школу державного управління, в Росії - Академію державної служби при 

Президентові Російської Федерації, в Угорщині - Вищу школу державного 

управління. Навчальні заклади певною мірою конкурують між собою за право 

готувати державних службовців [264, с.79]. 

8. В деяких країнах право, чи обов’язок державних службовців навчатися 

передбачено конституцією, проте в більшості країн - визначено законом або 

іншими нормативно-правовими актами [260, с.52]. Приміром, у Німеччині 

прийняті на державну службу особи мають пройти достатньо тривалий (від 

півроку до кількох років) підготовчий цикл навчання. Програми попередньої 

довгострокової підготовки широко поширені у Франції. Успішне складання 

випускного екзамену (у Німеччині) та вступного іспиту разом з достатнім 

рейтингом (у Франції) є певною умовою і гарантією прийняття на державну 

службу або просування по службі [265, с.27]. 

9. Для зайняття вищих посад на державній службі не існує формальних 

обмежень і заборон щодо рівня освіти, проте, як правило, вимагається певна 

попередня спеціальна підготовка для просування на керівні посади. Так, у 

Франції призначення на вищі посади кар’єрної державної служби зумовлено 

закінченням однієї із вищезазначених шкіл державного управління. Ці заклади 

сформували по суті всю політичну й управлінську еліту нинішньої Франції. 
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Подібний підхід для кадрового забезпечення керівних посад застосовується у 

Польщі, де провідну роль у цьому відіграє Національна школа державного 

управління, яка базується на французькій моделі [266, с.63].  

10. Національні заклади більшості країн здійснюють базову 

довгострокову підготовку персоналу до чи одразу після його прийняття на 

державну службу. Навчальні програми такого роду часто ведуть до надання 

освітньо-професійної кваліфікації: спеціаліста або магістра. Однак всі ці 

програми передбачають вивчення законодавства, економіки, фінансів, 

соціального захисту, організації і управління, інформаційних технологій, 

європейської політики. Навчання за стаціонарною формою підготовки за 

такими програмами триває 1-3 роки, за очно-заочною - понад 2 роки. Поряд з 

довгостроковими академічними програми підготовки кадрів державної служби 

практикуються курси короткотермінового підвищення кваліфікації. Отже, ще 

одна тенденція: довгострокове навчання поєднується з короткотерміновими 

семінарами і курсами. Тобто, попередня, початкова, базова підготовка 

доповнюється поточною, так би мовити, адаптаційною. Залучення приватних 

комерційних навчальних закладів до підвищення кваліфікації теж обмежено 

[264, с.78]. 

11. Основні напрямки навчальної політики переважно розробляють або 

визначають замовники підготовки кадрів. Вплив навчальних закладів на 

політику професійного навчання персоналу державної служби залежить від 

їхнього статусу і ролі в національній адміністративній системі. Системи 

державного управління створили відповідні структури і виробили процедури 

для оцінки потреб у підготовці державних службовців. У розробці навчальних 

програм беруть участь також професійні спілки й асоціації державних 

службовців. Розробка загальних програм навчання державних службовців 

національного значення - централізована, а спеціальних, галузевого, місцевого, 

локального значення - децентралізована [267, с.32]. 

12. Разом з тим існує проблема визначення й проведення послідовної 

політики у загальнонаціональному масштабі щодо навчання державних 
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службовців. Часто на національному рівні недостатньо чітко сформульовані 

цілі підготовки персоналу. Не налагоджена належна координація навчальних 

зусиль між центральними органами державної влади, нерівномірно 

розподіляються між відомствами кошти на підготовку державних службовців. 

13. Провідне місце у кадровому забезпеченні державної служби у 

зарубіжних країнах відводиться управлінню людськими ресурсами в державно-

владній діяльності. Аналіз наукової літератури надав змогу зробити висновок, 

що термін „управління людськими ресурсами” має ширший зміст ніж термін 

„управління персоналом”. Це пояснюється тим, що управління людськими 

ресурсами полягає у застосуванні цілого ряду дій, необхідних для створення 

продуктивних взаємин між працівниками і організацією. Під управлінням 

людськими ресурсами ми розуміємо систему цілей, завдань і способів, 

спрямованих на якісне відтворення та використання людських ресурсів 

держави. Управління людськими ресурсами є складовою частиною управління 

розвитком суспільства, адже економіка держави - це цілісна система і єдиний 

організм, а не набір розрізнених ресурсів. Практично розвиток економіки будь-

якої держави визначається наявними людськими ресурсами, їх якісним 

складом, віком, рівнем освіти, професіоналізмом та здатністю і готовністю до 

ефективної праці. Механізм управління людськими ресурсами в Україні 

сформувався в умовах екстенсивного розвитку суспільства. В умовах ринкової 

економіки, підвищення рівня індустріалізації й інтелектуалізації праці виникла 

необхідність пошуку нових форм і методів управління людськими ресурсами, 

оскільки суб’єктом і об’єктом управління виступають люди. 

За своїми характеристиками людські ресурси істотно відрізняються від 

усіх інших ресурсів, які використовуються в суспільстві, а тому вимагають 

специфічних підходів управління. Специфіка людських ресурсів виражена в 

наступному: по-перше, люди наділені інтелектом, їх реакція на зовнішнє 

управління емоційно усвідомлена, а не механічна, а це значить, що процес 

взаємодії між суб’єктом та об’єктом є двостороннім; по-друге, люди здатні до 

постійного удосконалення й розвитку; по-третє, трудове життя людини 
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продовжується протягом 35-50 років, тому відношення людей до системи 

управління мають довготерміновий характер [81, с.12]. 

Управління людськими ресурсами включає комплекс заходів, 

спрямованих на відтворення, формування, розподіл й перерозподіл та 

використання людських ресурсів і здійснюється як: демографічна політика, яка 

спрямована на управління процесами  демографічного розвитку населення в 

державі та її регіонах; політика в галузі освіти, що має вплив на всесторонній 

розвиток людей, їх розумових та фізичних здібностей, виховання високих 

моральних цінностей, формування громадян, які спроможні усвідомлено 

робити свій професійний вибір і на цій основі забезпечити країну 

кваліфікованими, конкурентоспроможними працівниками; політика зайнятості, 

яка пов’язана із забезпеченням працездатного населення робочими місцями; 

політика праці та заробітної плати - направлена на здійснення контролю за 

працею, її якістю та мірою споживання матеріальних та духовних цінностей, 

регулювання трудових відносин і оплати праці, матеріального заохочення, 

покращення трудової та виробничої дисципліни; соціальна політика - 

направлена на створення сприятливих умов для розвитку особистості, її 

здібностей, знань та умінь, за рахунок покращення умов праці і побуту, 

організації охорони здоров’я, соціального забезпечення, розвитку культури та 

мистецтва.  

Основним завданням управління людськими ресурсами на рівні держави 

є: формування якісного складу людських ресурсів, забезпечення належного 

рівня життя людей; забезпечення підприємств, організацій, установ 

кваліфікованим персоналом, тобто цілеспрямована, збалансована підготовка,  

перепідготовка працівників,  безперервне підвищення їх професійного рівня та 

освіченості; забезпечення ефективної зайнятості населення, його оптимальне 

розподілення між регіонами, галузями та раціональне його використання; 

створення рівних можливостей для одержання освіти, професії та 

працевлаштування для всіх соціальних груп населення; створення належних 

умов праці та її безпеки; забезпечення гарантованої оплати праці. Отже, 
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управління людськими ресурсами є одним із основних напрямків діяльності 

держави і є складовою загальнодержавної соціально-економічної політики, 

оскільки безпосередньо спрямоване на відтворення й активізацію людського 

фактора, реалізацію економічних та соціальних проблем. 

На думку зарубіжних дослідників до цінностей державної служби 

належать:  а) нейтральність - власні переконання службовця не повинні мати 

значення і це дає можливість співпрацювати з будь-яким політиком; б) чесність 

і непідкупність - в основу діяльності службовця покладено його служіння 

суспільству і державі. Він не може представляти приватні інтереси, що 

призводить до корумпованості державного апарату; в) професійна честь - 

правила поведінки службовця повинні включати такі моральні якості, як 

лояльність, безпристрасність, гордість за добре виконану роботу; г) постійне 

перебування на посаді - вступ і проходження державної служби базується на 

засадах кар’єрної служби [268, с.41]. 

В основі розробки кадрової системи державної служби лежить метод 

класифікації посад, який застосовується до всіх посад. Розвиток системи 

класифікації посад веде до встановлення рангової структури та компенсаційних 

рівнів для державних службовців. Класифікацію посад визначають як 

“організацію робочих місць на підприємстві в групи чи класи на основі 

посадових обов’язків, відповідальності та вимог до кваліфікації” [244, с.74]. Є 

два підходи до розробки класифікацій посад. Це - визначення рангу посади та 

визначення рангу особи. У Сполучених Штатах та деяких інших країнах 

використовують підхід визначення рангу посад. Згідно з цим підходом, “посади 

класифікуються відповідно до посадових обов’язків” [260, с.84]. Отже, 

характерні особливості роботи визначають ранг особи, яка обійме цю посаду, а 

також - рівень компенсації. Підхід визначення рангу особи застосовується в 

більшості країн. Тут визначають кваліфікацію, навички і здібності особи, після 

чого їй присуджується ранг державної служби. 

Підхід визначення рангу посади вимагає розробки професійних категорій. 

Ці професійні категорії забезпечують загальну класифікаційну схему для 
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кожної посади. Скажімо, в канадській системі державної служби є шість 

професійних категорій: управління, наукова й фахова, адміністративної та 

закордонної служби, технічна, адміністративної підтримки та оперативна [269, 

с.472-473]. Після того, як визначено посаду й завершено аналіз певного виду 

службової діяльності, її розташовують у класифікаційній схемі, заснованій на 

визначенні обов’язків. 

При підході визначення рангу особи спочатку аналізувалися б 

кваліфікація, навички та здібності осіб, а потім цих осіб помістили б у 

професійну категорію чи клас посад. При застосуванні методу визначення 

рангу посади є чотири основних етапи в розробці схеми класифікації: аналіз і 

запис обов’язків та інших характерних особливостей посади, яка 

класифікується до роботи; згрупування посад у класи на основі їхньої 

подібності; розроблення таких стандартів для кожного класу посад, які 

вказували б на його характер, визначали  його межу і слугували орієнтиром при 

віднесенні окремої посади до класу при наборі кандидатів та іспитах; 

віднесення окремих посад до класів [244, с.79]. 

Для кожної посади і для кожного службовця необхідним є опис 

посадових обов’язків, навичок та кваліфікації. Опис посади чи аналіз роботи - 

це друга фундаментальна вимога кадрової системи державної служби. Опис 

посади визначають “як збирання й доповнення інформації щодо завдань, які 

виконуються на різних посадах державної служби, а також як оцінку знань, 

навичок та здібностей, необхідних для успішного виконання цих завдань. 

Аналіз службово-трудової діяльності державних службовців дає змогу 

визначити окремі функції  кожного виду діяльності, скажімо, для фахової 

діяльності - це час, витрачений на виконання математичних обчислень, писання 

й дослідження, на усні чи письмові доповіді та будь-які інші дії. Ще одна сфера 

аналізу праці службовців полягає у визначенні взаємин з іншими працівниками, 

керівниками та підлеглими. При цьому в центр уваги ставляться особисті 

контакти службовця у середині державної служби та за її межами. Нарешті, 

кваліфікаційні вимоги для кожної посади ґрунтуються на визначенні 
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необхідних знань, навичок і здібностей, освіти чи підготовки, а також 

попереднього досвіду виконання подібних чи близьких за своїм характером 

обов’язків. 

Враховуючи вищезазначене можемо зробити деякі теоретичні висновки 

щодо особливостей кадрового забезпечення державної служби зарубіжних 

країн. По-перше, кадрове забезпечення системи державної служби набуло 

нових ознак, пов’язаних з різноманітними пошуками підвищення ефективності 

рішень що приймаються за рахунок посилення роботи з професійного відбору, 

навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до 

соціально-політичних, національно-правових, психолого-демократичних 

традицій і особливостей кожної з розглянутих країн. По-друге, 90-ті роки 

правомірно розглядати як період підвищення інноваційної активності 

державних органів та служб щодо формування власних систем проектування і 

планування зайнятості в сфері державної служби (науково-практичних підходів 

з діагностики, оцінки та розвитку персоналу, принципового перегляду і 

вдосконалення досвіду попередніх років, посилення функцій змагальності та 

орієнтації оцінювання праці за реально досягнутими результатами, 

вдосконалення міжнародного співробітництва). По-третє, у процесі 

дослідження нами виявлено особливості впливу якості навчання державних 

службовців на кінцевий результат їх подальшої службово-посадової діяльності. 

А тому значну увагу у зарубіжних країнах приділено новим формам і методам 

вивчення та розвитку професійно важливих якостей державних службовців, їх 

реалізації на практиці. 

 

4.3. Сучасні теорії реформування та підвищення ефективності 

державної служби в зарубіжних країнах 

 

Реформування державної служби  у зарубіжних країнах розпочалося у 80-

х pp., коли перед урядами більшості промислово розвинених країн постало 

питання про необхідність скорочення чисельності державних службовців. Було 



 259

прийнято рішення про те, що роботу державного апарату перевести на ринкові 

засади, замінити бюрократичні методи методами ринкової економіки. З цією 

метою було проведено розділ адміністративного апарату за функціями: на одну 

частину апарату поклали розробку державно-політичного курсу в різних 

галузях, а на іншу - функції по втіленню цього курсу в життя [270, с.232]. Крім 

того, було внесено відповідні зміни в роботу відомств, у міжвідомчі відносини і 

способи фінансування державної служби. Прихильники такої реорганізації 

стверджували, що вона не лише змінює способи функціонування держави, але й 

ставить бар’єри намаганням чиновників роздувати бюджет. Прихильники 

реформування державної служби намагалися змінити інституційну основу 

держави, щоб змінити поведінку як громадян, так і службовців державних 

установ шляхом введення нової структури стимулів. Пропонуючи втілення 

зазначених реформ в життя, передбачалось, що органи управління, які 

визначають політику у сфері державно-службових відносин, будуть виступати 

заказником, який укладатиме договір з оперативними органами на предмет 

отримання послуг по навчанню, підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації кадрів системи державної служби. З цією метою було передбачено 

наступні зміни у підходах до організації і функціонування державної служби 

зарубіжних країн. 

Перша зміна проводилася під гаслом “Дозвольте управлінцям управляти”, 

але його реальним змістом було управління працівниками державних установ 

за допомогою фінансових важелів [17, с.126].  У всіх сферах державної служби, 

хоча і різною мірою втратили своє значення вислуга років, час перебування на 

посаді, стаж, система кваліфікації і єдина система управління. Керівники 

отримали право наймати і звільняти державних службовців, встановлювати 

індивідуальну шкалу заробітної плати, вводити гнучкий розклад робочого часу 

і визначати коло обов’язків окремих службовців. Друга зміна полягала у гаслі 

„Керувати - щоб добиватися результатів”. ЇЇ зміст полягав у переносі уваги на 

результат [249, с.143]. Третя зміна полягала зміні структури урядового апарату, 

наблизивши її до моделі холдингової кампанії, де функції планування і 
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реалізації відрізняються тобто направленні на виконання різних завдань. І 

остання, четверта, зміна полягала в тому, що монополія відомств замінювалася 

введенням конкурсного набору державних службовців. При цьому виходили з 

того, що ті, хто планує курс в тій чи іншій сфері і оплачує роботу по його 

проведенню, може належати до оперативних підрозділів чи фірм, в плані 

самостійного здійснення задачі за умови, що при необхідності, або у випадку 

його можна замінити іншим службовцем [244, с.32]. 

З метою реформування державної служби, наближення її до ідеального 

типу управління в Європі були розроблені різні моделі, які об’єднуються 

загальною назвою “Нове державне управління". Їх характеризують наступні 

елементи: розробка інструментів контролю результатів; посилення конкуренції 

місцевих органів управління; децентралізація і самостійність управлінських 

одиниць, державних і громадських підприємств; орієнтація на професійне, 

відповідальне державне управління; посилення орієнтації на результати; 

вдосконалення фінансового менеджменту за допомогою методів, що 

використовуються у виробництві, і так званого „адміністративного 

контролінгу”. Найбільш розповсюджені з них мають наступні особливості: 1. 

Експерименти „вільної комуни” (Скандинавія): гнучкі, пристосовані до ситуації 

структури місцевого управління; прагматичний підхід до управління, близький 

економічному менеджменту. 2. Контрактний менеджмент (Нідерланди):  

узгодження конкретних цілей; децентралізація відповідальності за 

розпорядження ресурсами; використання звітності і контролінгу. 3. Концепція 

відповідальної влади і відповідальної установи (Великобританія): розподіл 

відповідальності; партнерство державного і приватного секторів; обов’язковий 

конкурс; конкуренція з приватним сектором [17, с.128]. 

Концепції реформування державної служби об’єднує те, що вони 

демонструють нові цінності, норми, нове ставлення до громадян і клієнтів, до 

політичних представників, до керівників і підлеглих: гласність, 

відповідальність, готовність до ризику, підприємливість, колективний стиль 

керівництва, демократичну інформаційну і комунікаційну політику. На думку 
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німецьких вчених В.Кілліана, Ф. Шиднера, М. Вінда в процесі перетворення 

державної служби в організації, які надають послуги клієнтам, мова йде 

передусім про зміну норм, цінностей, поглядів і поведінки керівників і лише 

після цього - про введення нових організаційних структур, методів та 

інструментів менеджменту. Ці інструменти і методи стають діючими лише тоді, 

коли вони використовуються в дусі нової філософії керівництва [271, с.9-12]. 

Реформування управління і державної служби зокрема це дуже складний 

процес культурних змін. Якщо його мета полягає у досягненні стійких 

результатів (а не тільки короткостроковому рості ефективності), він не може 

бути “спущений згори”, централізоване керівництво може здійснюватися лише 

обмежено. Тому йдеться не стільки про інструкції, нові організаційні плани, 

семінари, інші заходи по підвищенню кваліфікації, скільки про нові шляхи 

розвитку. Керуючі ними керівні працівники, їхні підлеглі перетворять свій 

орган чи підрозділ державної служби в ефективну структуру по наданню 

послуг. Один з таких шляхів – “якісний менеджмент, що направлений на 

задоволення запитів клієнтів”. Це новий підхід в реформуванні державної 

служби. Він відрізняється від концепції 80-х pp., які передбачали, передусім, 

організаційні і структурні зміни та характеризується наступними факторами: 1) 

„якісний менеджмент” - це спільні зусилля всіх учасників процесу 

реформування незалежно від ієрархічних відносин в межах даної системи 

державної служби; 2) оптимізація процесів підвищення ефективності 

управління починається з розробки необхідної стратегії; 3) процес змін 

сконцентровано на тих видах діяльності і функціях, які приносять клієнту 

найбільшу вигоду; 4) організаційні зміни стосуються передусім комунікативних 

зв’язків, співпраці всередині організації, а також управління робочим процесом; 

5) систематичний контроль і оптимізація всіх процесів за допомогою сучасної 

інформаційної техніки скорочують терміни запропонованих послуг, 

підвищують якість, клієнт отримує більше вигоди; 6) спільна робота державних 

службовців, зовнішніх і внутрішніх консультантів збільшує можливості 
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самооптимізації і саморегулювання в даній організації; 7) використовуються і 

розвиваються сукупні можливості державних службовців [253, с.53].  

Розглядаючи шляхи реформування державної служби в зарубіжних 

країнах, не можна не згадати про книгу американців Осборна і Геблера 

“Реорганізація урядової діяльності”. Десять правил, які перелічені в ній, 

вважаються класичними і такими, що забезпечують успіх адміністративної 

діяльності державних службовців, а саме: бути у керма, а не плисти по хвилях; 

давати повноваження громадянам, а не лише надавати послуги;  створювати 

конкуренцію, а не монополії; керувати діяльністю повинні накази, а не правила; 

орієнтуватися на результати, а не на виділені кошти;  задовольняти потреби 

клієнтів, а не бюрократів; думати як підприємець - про вигоду, а не про 

витрати; попереджати події; інвестувати в профілактику, а не на 

перевиховання; децентралізувати повноваження; вирішувати проблеми шляхом 

розширення виконавської сфери, не обмежуючись публікуванням програм [17, 

с.130]. 

Багато країн зараз намагаються розвинути чи реформувати свої системи 

державної служби. Зарубіжною науковою думкою вироблено певні засади та 

принципи управління державною службою, які схоже, мають універсальний 

характер і пронизують всі відомі системи державної служби. До них 

відносяться: управління кадрами слід розглядати як частину загального 

управління, а не як функцію, ізольовану від головного потоку державного 

управління; управління кадрами слід розглядати, як динамічне, а не статичне, 

як таке, що постійно зростає і змінюється; відбір, стимулювання й утримання 

державних службовців завжди має ґрунтуватися насамперед на якості та 

заслугах; кадрова система має забезпечувати добрі умови зайнятості; такі, як 

умови праці, оплати та просування по службі; характер і напрямок професійної 

служби мають показувати визнання особистого достоїнства й шану до людської 

особистості; адміністративні системи влади, довіра людей, стиль виконавчого 

управління повинні бути достатньо вмотивовані й лояльні для того, щоб 
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стимулювати звільнення людської енергії та ідей в інтересах призначення 

державної служби. 

Ще одна характерна риса ефективного функціонування системи 

державної служби - це централізована діяльність кадрового апарату та контроль 

і аналіз кадрової практики. Централізовані комісії державної служби, або, в 

окремих випадках, міністерство фінансів, уповноважені визначати всю 

політику та процедури, які застосовуються до державних службовців. 

Делегування повноважень міністерствам та відомствам дуже обмежене. Ось 

деякі функції, що їх здійснюють централізовані агентства з кадрових питань 

державної служби: законодавча ініціатива щодо законів про державну службу; 

розробка загальної кадрової політики та стандартів, згідно з законом; розробка 

кадрових програм; централізована діяльність певних кадрових служб; оцінка 

ефективності управління персоналом в урядових установах; розгляд прохань 

державних службовців; забезпечення відповідності законам про державну 

службу підзаконних нормативних актів. 

Завдяки цим функціям у системах державної служби дуже незначний 

рівень децентралізації влади. Політика, процедури та правила, що 

застосовуються до діяльності, пов’язаної з компенсаціями, пільгами, 

навчанням, підвищенням та іншими діями з управління кадрами, великою 

мірою документовані й мають визначені рамки застосування. Перелічені вище 

засади ефективного функціонування державної служби можуть забезпечити 

основу для розвитку її нормативної бази незалежно від типу системи державної 

служби, прийнятої в країні. Вони показують основні людські та професійні 

якості державних службовців, які є основою для наявності ефективної 

державної служби в демократичному суспільстві. 

Враховуючи вище зазначене, щодо основних теорій реформування 

державної служби зарубіжних країн, необхідно вказати на такі загальні засади 

функціонування ефективної державної служби. До них належать: набір 

кандидатів на державну службу з усіх прошарків суспільства, відбір та 

просування на основі здібностей, знань і навичок в умовах чесного й відкритого 
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змагання; справедливе й принципове ставлення в усіх кадрових питаннях, 

незалежно від політичних уподобань, раси, кольору шкіри, релігії, 

національного походження, статі, сімейного статусу, віку чи фізичного стану і з 

належним шануванням особистих таємниць та конституційних прав; рівна 

оплата за рівноцінну працю з урахуванням як загальнодержавних, так і 

місцевих рівнів заробітної платні, що сплачується приватними працедавцями; 

високі стандарти цілісності, поведінки й піклування про державний інтерес; 

ефективне й результативне використання федеральної робочої сили; 

збереження службовців, які добре працюють, поліпшення показників роботи 

тих, хто працює не адекватно, і звільнення тих, хто не може чи не хоче 

працювати відповідно до вимог службових стандартів; поліпшення показників 

службової діяльності через ефективну освіту та підготовку; захист службовців 

від свавільних дій керівників чи політичного примусу; захист працівників від 

покарання за законне розголошення інформації. 

 

4.4. Адаптація та використання зарубіжного досвіду в організації 

державної служби України 

 

Протягом тривалого періоду часу в нашій країні мала місце недооцінка, а 

то і просто негативне відношення до зарубіжного досвіду державного устрою в 

цілому та управління державною службою зокрема. Цей досвід не 

використовувався по ідеологічних розуміннях, у кращому випадку до нього 

відносилися як до того, який представляв тільки  пізнавальний інтерес. В 

умовах корінних перетворень суспільного устрою по типу найбільш розвинутих 

демократичних країн проблема освоєння, адаптації і використання зарубіжного 

досвіду державної служби до вітчизняних умов є не тільки актуальною, але і 

необхідною. 

Важливо відзначити, що і наші закордонні колеги переконані: просто 

взяти якісь державні форми, стандарти і зразки державної служби і механічно 

скопіювати їх практично неможливо. Англійський фахівець із проблем 
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державної служби Кеннет Стоу в статті „Цілі адміністративної реформи у 

Великобританії і їхнє застосування в інших країнах” відзначає: “Не можна, щоб 

адміністративну реформу розробляв хтось на стороні, який би високий пост чи 

посаду він не займав. Вона повинна бути справою тих, хто буде втілювати її у 

життя. При цьому доречним є принцип: де створено, там і застосовується” [272, 

с.48]. 

Розглянемо найбільш важливі та доцільні для впровадження в 

національну систему державної служби моделі державної служби зарубіжних 

країн. Насамперед, це концепція державної служби. У більшості європейських 

країн вона складалася на основі теорії держави. Змістовним елементом такої 

теорії в багатьох країнах з’явилася концепція раціональної бюрократії Макса 

Вебера [26, с.35-40]. Вона дуже вплинула на створення і функціонування 

професійної державної служби в Європі і за її межами. У США 

концептуальною основою державної служби з’явилася теорія демократії. Без 

знання цієї теорії важко представити систему функціонування політичних 

інститутів Америки, включаючи і такий елемент, як державна служба. 

Уявлення про державну службу, її цілі і завдання, порядку проходження 

входить у предмет “державний менеджмент”, знання якого є необхідною 

складовою діяльності державних службовців. 

Значний інтерес становлять правові основи державної служби зарубіжних 

країн. У більшості країн розроблені правові документи, у яких зосереджені 

норми і вимоги до різних категорій державних службовців, їхні права й 

обов’язки, зобов’язання держави по їх правовому та соціальному захисту. 

Характерно, що у цілому ряді країн при виробленні проектів організації та 

функціонування державної служби, у вирішенні проблем кадрової політики 

беруть участь представники профспілок та самі державні службовці. В умовах 

європейської інтеграції накопичено дуже цікавий досвід правового 

регулювання і координації державної служби у різних країн, створення 

міжнаціональних органів та взаємодії в рамках загальноєвропейських 

політичних інститутів різних держав. Незаперечним є і те, що високий ступінь 
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інтеграції - це і майбутнє країн СНД, тому дуже важливим є накопичення 

позитивного досвіду співробітництва в інтересах народів, що складали в 

недалекому минулому єдину державу. 

Не менш важливим аспектом вивчення зарубіжного досвіду є 

організаційні основи державної служби, зокрема практика її децентралізації, 

механізми взаємодії центральних, регіональних і місцевих органів управління, 

забезпечення всіх напрямків діяльності державної служби підготовленими 

кадрами, досвід кар’єрного просування державних службовців по ступенях 

ієрархічної градації та ін. 

Інтерес представляє також і моральний аспект державної служби. Можна 

створити масу законів та підзаконних нормативно-правових актів але  все-таки 

не мати професійної державної служби. Такої служби, щоб стала не тільки 

професією, але і покликанням, моральним еталоном поведінки громадянина, 

зразком служіння високим ідеалам. У розвинутих країнах світу чимало 

робиться для того, щоб гуманізувати державну службу, прищепити службовцям 

моральні цінності, високу відповідальність за виконання службових обов’язків. 

Судячи з даних соціологічних досліджень, проведених у ряді зарубіжних країн, 

службовці цінують службу, що відкриває перед ними перспективу службового 

росту, професійного удосконалювання, соціального благополуччя, служіння 

людям. Умовою демократичного державного управління, яке б користувалося 

повагою в суспільстві, є професіоналізація державних службовців, які 

володіють сучасними професійними знаннями і діють у межах закону. 

Правовий порядок, щоденна практика законності великою мірою залежить від 

поведінки державних службовців, від їх ставлення до своєї праці, від всього 

образу їхнього життя, адже громадськість постійно формує свою думку про 

них, а відповідно до всього того, що пов’язано з державним управлінням. 

Державний службовець живе не лише тільки сам по собі. Його особа, 

індивідуальність, людські якості служать прикладом, формують точку зору і є 

певним орієнтиром для оточуючих. Високі вимоги, що пред’являються до 

державних службовців, обумовлюють гарантію нормальних умов їхньої 
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діяльності, особливу підвищену захищеність особи. Одночасно цей захист є 

однією з найважливіших гарантій авторитету відомства, довіри і поваги до 

нього з боку суспільства. Люди, які виконують посадові функції, повинні мати 

підвищену захищеність. Проте підвищена захищеність не є привілеєм, яка б 

порушувала принцип рівноправності громадян. Посадова особа не може 

користуватися своїм виключним службовим становищем для неправомірних 

дій. Етичні норми існують поза межами поведінки, яку можна оцінити з 

правової точки зору. Таким чином, до системи вимог в цілому не можна 

підходити лише з правової точки зору. Паралельно необхідно сформулювати і 

такі вимоги, які визначають загальні орієнтири поведінки державних 

службовців. Усвідомлення важливості зв’язку етики і державної служби в 

зарубіжних країнах привело до того, що в багатьох з них прийняті спеціальні 

нормативні акти з питань етики державних службовців. Зокрема, в США 

стандарти етичної поведінки урядових службовців були встановлені у 

Виконавчому наказі Президента Джонсона № 11222 від 8 травня 1965 р. 

Положення наказу Джонсона були враховані при підготовці Закону про 

реформу державної служби (1978 р.) куди окремим розділом увійшов Кодекс 

етики урядової служби [273, с.294]. В Канаді питання етики державних 

службовців підпадають під дію “Своду принципів, які регулюють поведінку 

державних службовців”, в Угорщині – “Загальних етичних норм поведінки 

державних службовців”, у Великобританії значна частина етичних питань 

державних службовців регулюється Адміністративним Кодексом [17,  с.61]. 

У зарубіжних країнах серед особистісних якостей найбільш часто 

згадуються: людяність, доброзичливість; природність, невимушеність; 

безпосередність, довіра до інших; симпатія; дружні почуття, привітність;  

інтерес, щира увага; емпатія (намагання зрозуміти іншого, вміння відчувати 

його ситуацію); приємна зовнішність; рішимість (впевненість); ввічливість 

(увага, люб’язність); тактовність (чуйність, бережне ставлення); учтивість 

(пристойність); адаптованість (гнучкість); дисциплінованість; толерантність 

[274,  с.89-103].  
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Аналіз етичних (поведінських) кодексів свідчить, що вони можуть бути 

деталізованими, з докладним викладенням норм і правил, заборон і дозволів, із 

складними механізмами примусу, а можуть бути стислими, без розгорнутих 

норм, категоричних заборон і детальних стандартів. Як результат, найчастіше 

зустрічається проміжний варіант, тобто “регулюється не все, але дуже багато”. 

Кодекси поведінки, на думку К. Л’юіса, як правило, асоціюються з трьома 

загальними, але реалістичними цілями: стимулювати високі стандарти 

поведінки; посилити довіру з боку громадян; допомогти прийняттю рішень. Те, 

якій меті надається перевага і зумовлює вибір різних моделей кодексів. В одній 

моделі наголос робиться на правових механізмах покарання у випадках 

зловживання владою і на засобах захисту. В іншій моделі головне - 

характеристика стандартів і процедур, які допомагають управлінцям приймати 

рішення відповідно до реальної ситуації. Можлива і комбінована модель 

поведінки. К. Л’юіс відзначає, що не слід наділяти кодекси поведінки 

можливостями, які їм не притаманні. Кодекси орієнтуються на досягнення 

лише мінімуму цілей. Було б не реалістично чекати від етичних кодексів того, 

що вони зупинять корупцію і, взагалі, допоможуть запобігти конфлікту 

особистого і державного інтересу. Методична реалізація кодексів дозволить 

запобігти лише деяким порушенням і виявити осіб, які їх скоїли, вирішити 

лише деякі проблеми [275,  с.11-12].  На думку зарубіжних вчених, для того, 

щоб кодекс був реалістичним він повинен утримувати в собі п’ять критичних 

елементів: розумну мету; набір позитивних цінностей, на які слід 

орієнтуватися; набір понятійних стандартів того, що “можна” і чого “не 

можна”; набір реальних і значущих санкцій; набір процедурних гарантій. Проте 

навіть найкращий кодекс - не більше ніж відправний пункт постійної роботи з 

покращанню етичного клімату у відомствах і установах [94, с.57]. Отже, усе 

вищенаведене свідчить про те, що в ході реформування державної служби в 

Україні одним з першочергових завдань є розробка норм і вимог сучасної етики 

державної служби. 
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Самим сучасним засобом управління є вміння володіти собою, здатність 

вміти оцінювати свої позитивні і негативні риси, постійно підвищувати свій 

розумовий, моральний, фізичний і практичний потенціал. Не вміючи 

організовувати себе і управляти собою, не можна управляти державними, 

суспільними і приватними справами. Отже, значний інтерес для організації і 

функціонування державної служби в Україні становить зарубіжний досвід 

теоретичних розробок і практичних напрацювань теорій самоменеджменту. 

Коли мова йде про менеджмент, мається на увазі, перш за все, професійна 

управлінська діяльність, яка не може бути імпровізацією. Самоменеджмент як 

компонент і доповнення до менеджменту також не є стихійною діяльністю 

суб’єкта управління. В цьому випадку об’єктом управління стає особа 

керівника, менеджера. Самоменеджмент необхідний кожному, але більш за все 

він потрібен тим, хто зайнятий у сфері соціального управління, тим більше в 

сучасних умовах подолання дезорганізації суспільства і пошуку нової моделі 

суспільного устрою. Сучасні теорії самоменеджменту дозволяють 

охарактеризувати його як: 1) динамічну систему, якою важко управляти; 2) як 

процес самодіяльності, подолання себе; 3) як випереджаюче відображення 

дійсності; 4) як глобальну проблему людства, засіб організації життя; 5) як 

творчість, імпровізацію, нестандартний підхід. Його, так само як і управління, 

не можна “вкласти” в межі, він завжди багатший за теорію [17, с.100]. Цілями 

самоменеджменту є: самовдосконалення особи як основна складова успіху в 

житті та діяльності; економія часу; раціональна організація самодіяльності; 

вплив і максимальне використання власних можливостей; аналіз помилок, 

прогноз небезпек; проектування зовнішньої середи, подолання обставин. 

Ключовим поняттям самоменеджменту, з точки зору теорії пізнання, є 

самоусвідомлення як регулююча функція діяльності людини. 

Самоусвідомлення виступає результатом самопізнання. Аналізуючи змістовний 

аспект зазначеної проблеми, слід відзначити: проблеми самопізнання і 

самоусвідомлення; проблеми масштабу та етапів життя, вибору та 

обгрунтування мети особистої роботи; прийняття рішень, мотивація, резерви 



 270

особистої продуктивності, контроль; планування, структурування та економія 

часу керівника, можливості самонавантаження; темпи життя, гармонія 

життєдіяльності; проблеми переробки інформації, управлінської культури; 

проблеми самоорганізації, саморегуляції, самоуправління, самовиховання. 

У системі понять соціального управління самоменеджмент посідає одне із 

центральних місць і, як вже вказувалося, означає організацію особистої роботи 

керівника, управління собою. Одним з найважливіших факторів у житті 

людини, так само як і в діяльності керівника, є фактор часу. Управляти часом  

означає багато в чому управляти собою. У деяких країнах із цієї проблеми 

створені спеціальні інститути. Відомим серед них є Інститут раціонального 

використання часу в Німеччині. Директор Інституту Л. Зайверт у своїй книзі 

“Ваш час - у ваших руках” пише, що самоменеджмент являє собою послідовне і 

цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній 

практиці, для того щоб оптимально і змістовно використовувати свій час [276, 

с.18]. На його думку, основна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб 

використовувати власні можливості, подолати зовнішні обставини. Л.Зайверт 

та деякі інші дослідники зводять основний зміст самоменеджменту до 

організації і техніки власної роботи, організації інформаційного забезпечення, 

організації комунікацій. 

Державна служба у більшості зарубіжних країн, як уже відзначалося, 

проходить етапи корінної модернізації. Оновлення державної служби, її 

реформування багато в чому подібні з процесам у сфері державного 

будівництва, що відбуваються в нашій країні. Із зарубіжного досвіду у цьому 

плані можна використати багато корисного і для нашої системи державної 

служби. Це питання підвищення продуктивності праці, її обліку, питання 

підвищення культури обслуговування громадян, досягнення високих кінцевих 

результатів службово-трудової діяльності і ін. 

Позитивним є і те, що питання про використання зарубіжного досвіду 

державної служби усе більше здобуває практичну спрямованість. Багато чого 

робиться в цьому відношенні в рамках здійснення міжнародних програм.  Іде 
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інтенсивний обмін досвідом фахівців державної служби і практичних 

працівників державних органів із закордонними колегами. Проведено численні 

спільні семінари, симпозіуми, конференції з проблем державної служби. 

Провідні вчені з проблем державної служби, викладачі вищих, та 

спеціалізованих навчальних закладів вивчали досвід організації і 

функціонування державної служби безпосередньо підчас закордонних 

відряджень до таких країн, як Великобританія, Франція, Німеччина, Польща, 

Росія та США. Відбувається обмін науковою і навчальною літературою між 

навчальними закладами (вітчизняними і закордонними), що здійснюють 

функції по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації державних 

службовців. В останні роки співробітництво з зарубіжними країнами в сфері 

державної служби здобуває усе більш чіткі організаційні форми. За 

пропозицією Президента України координація і розроблення пропозицій у цій 

сфері державної діяльності покладена на Секретаріат Президента. Розроблено 

перелік проблем, у вирішенні яких може бути використаний досвід зарубіжних 

країн і міжнародних організацій. Укладено угоди про співробітництво в області 

державної служби з цілим рядом зарубіжних країн. Проведена робота, та 

подальше використання позитивних аспектів зарубіжного досвіду організації і 

функціонування державної служби безсумнівну буде сприяти росту 

професіоналізму державних службовців у нашій країні. 

 

4.5. Адаптація інституту державної служби в Україні до стандартів 

Європейського Союзу 

Створення умов для набуття Україною членства в ЄС означає, 

насамперед, необхідність проведення відповідних реформ на основі реалізації 

укладеної Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами з поступовим 

досягненням відповідності копенгагенським критеріям. З огляду на стратегічне 

завдання України щодо здійснення комплексу системних перетворень та 

створення реальних (внутрішніх) передумов для вступу до Європейського 
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Союзу наближення державної служби до загальноприйнятих її засад для країн - 

членів ЄС набуває особливо актуального значення. 

Діюча система державної служби в Україні має певні проблеми, які 

потребують дальшого вирішення, в тому числі шляхом адаптації цього 

інституту до стандартів ЄС. Зокрема, це стосується: суміщення політичних і 

адміністративних повноважень у межах однієї посади; підвищення 

ефективності системи управління державною службою; проходження 

державної служби в державних органах, діяльність яких регламентується 

спеціальним законодавством; функцій державних службовців щодо їх участі у 

розробленні та забезпеченні реалізації державної політики; впровадження 

єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи державних службовців; 

удосконалення системи оплати праці державних службовців; питання щодо 

порядку надання державних послуг та нормативного врегулювання вимог 

професійної етики державних службовців; системи добору, призначення на 

посади, просування по службі, ротації державних службовців та їх 

професійного навчання. 

Адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів 

Європейського Союзу спрямована на подальше вдосконалення інституту 

державної служби в Україні, що, зрештою, сприятиме більш повній реалізації 

конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню їм у 

належному обсязі якісних державних послуг. 

Адаптація інституту державної служби в Україні до стандартів 

Європейського Союзу має здійснюватись за такими пріоритетними напрямами: 

вдосконалення правових засад функціонування державної служби; 

реформування системи оплати праці державних службовців; встановлення 

порядку надання державних послуг та вдосконалення нормативного 

регулювання вимог професійної етики державних службовців; вдосконалення 

та підвищення ефективності управління державною службою; 

професіоналізація державної служби. 
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Так, вдосконалення правових засад функціонування державної служби 

потребує більш чіткого законодавчого визначення основ державної служби, її 

місця в системі державного управління, кола осіб, які належать до державних 

службовців, критеріїв віднесення їх до відповідних категорій посад та 

механізмів порівняння певних посад виходячи зі змісту роботи, її впливу на 

прийняття кінцевого рішення, рівня посадової відповідальності, порядку та 

умов переведення державних службовців з одного державного органу до 

іншого, а також посилення соціальних гарантій державних службовців, у тому 

числі в разі звільнення з посади з не залежних від них причин. Потребує також 

удосконалення правове регулювання питань прийняття на державну службу. 

Існуючий порядок проведення конкурсу, стажування на посадах, відбору та 

зарахування до кадрового резерву потрібно доповнити більш прозорою і 

гнучкою системою оцінки фахової підготовки кандидатів на посади державних 

службовців, зокрема із застосуванням засобів і систем тестування їх знань, 

вмінь та навичок тощо. Основою для розмежування посад в органах державної 

влади має стати чітке визначення поняття державної служби як професійної 

діяльності, спрямованої на виконання функцій держави, зокрема участь у 

формуванні та реалізації державної політики, надання державних послуг, при 

цьому виконання таких функцій здійснюють лише державні службовці, які 

обіймають адміністративні посади. 

Іншим пріоритетним напрямком адаптація інституту державної служби в 

Україні до стандартів Європейського Союзу є реформування системи оплати 

праці державних службовців. Заробітна плата державних службовців має бути 

конкурентоспроможною на ринку праці та забезпечувати зацікавленість 

державних службовців у просуванні по службі. Розмір їх заробітної плати слід 

пов’язувати з кінцевими результатами роботи, якістю та ефективністю 

виконання управлінських функцій. Для забезпечення залучення на державну 

службу професійно підготовлених, компетентних, ініціативних, 

висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами 

менеджменту та мають організаторські здібності, необхідно продовжити роботу 
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щодо зміни структури заробітної плати з визначенням у ній домінуючої ролі 

посадового окладу та переглядом системи надбавок. Водночас розмір доплати 

за ранг в межах однієї категорії посад повинен стати стимулом для підвищення 

результативності праці державного службовця та його кар’єрного зростання. 

Формування структури заробітної плати має здійснюватися за принципом 

рівної оплати за однакову роботу. На основі критеріїв віднесення посад 

державних службовців до відповідних категорій в різних органах державної 

влади слід ліквідувати міжвідомчі та територіальні розбіжності в оплаті за 

однакову роботу на відповідних посадах. 

Основою для встановлення порядку надання державних послуг має стати 

нормативне визначення поняття „державні послуги”. У межах компетенції 

кожного органу державної влади необхідно на рівні стандартів визначити обсяг 

державних послуг, порядок надання та критерії оцінки їх якості, передбачивши 

запровадження відповідальності за порушення порядку надання таких послуг.  

Потребує вдосконалення нормативне регулювання вимог професійної 

етики державних службовців, підстав та процедури притягнення до 

відповідальності за її порушення. Врегулювання зазначених питань має 

узгоджуватися із судовою реформою, заходами щодо запровадження 

адміністративної юстиції і дасть можливість забезпечити ефективний захист 

прав громадян у разі їх порушення органами державної влади. 

З метою забезпечення ефективної реалізації центральним органом 

виконавчої влади з питань державної служби єдиної державної політики у цій 

сфері потребують уточнення повноваження цього органу з метою посилення 

його спроможності щодо виконання поставлених перед ним завдань. 

Насамперед це стосується розвитку наскрізної системи управління персоналом 

в органах державної влади на центральному та місцевому рівнях. 

Професіоналізація державної служби повинна здійснюватись насамперед 

через систему професійного навчання державних службовців, розвиток якої має 

бути визначено одним із пріоритетів державної політики у цій сфері. Зазначена 

система передбачає цільову підготовку за державним замовленням 
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висококваліфікованих фахівців з питань державного управління, залучення 

провідних закладів освіти до здійснення перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців з метою поліпшення їх спроможності 

виконувати аналітичну роботу. Суттєвою умовою для забезпечення високої 

професійності має стати розширення можливостей для навчання державних 

службовців, зокрема на основі застосування дистанційного навчання, 

проведення регулярних обмінів досвідом між державними службовцями та 

обговорення актуальних проблем державного управління, застосування 

новітніх технологій у цій сфері. 

Указом Президента України від 13 грудня 2003 р. № 1433 була 

затверджена Державна Програма підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 

України на 2004-2007 рр. [277]. Прийняття цієї Програми було обумовлено 

необхідністю створення цілісної ефективної системи підготовки 

висококваліфікованих управлінців, удосконалення професійної підготовки 

фахівців з метою формування кадрового потенціалу для забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, 

створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі 

(ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). 

Метою Програми є забезпечення потреб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем 

професіоналізму, здатних компетентно і відповідально на державному, 

регіональному та місцевому рівнях виконувати завдання щодо реалізації 

стратегії інтеграції України до ЄС та НАТО. 

Основними завданнями цієї Програми є: визначення рівня кадрового 

забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; визначення 

мережі навчальних закладів, структури та обсягів підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції; створення ефективного механізму функціонування системи 
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кадрового забезпечення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

На виконання п.7 Плану заходів щодо виконання у 2005 році Державної 

програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки, 

було затверджено Порядок проходження мовної підготовки державними 

службовцями, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної 

інтеграції України [278].  

Мовна підготовка - це систематичне удосконалення знань офіційних мов 

ЄС та НАТО, насамперед англійської, німецької та французької, державними 

службовцями, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної 

інтеграції України, для професійного та ефективного виконання завдань, 

пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією України. Мовна 

підготовка державних службовців, які займаються питаннями європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, має забезпечити відповідно до напряму 

роботи та потреб структурного підрозділу вільне володіння розмовною мовою, 

нормативно-правовою та галузевою лексикою, вміннями та навичками складати 

офіційні документи. Вивчення і удосконалення знань іноземних мов є 

складовою професійної підготовки державних службовців, до посадових 

обов’язків яких належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції 

України. 

Потреба та строки мовної підготовки державними службовцями, які 

займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

визначається органами державної влади. Організація проходження мовної 

підготовки державними службовцями здійснюється органами державної влади 

в межах державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів. Мовна 

підготовка державних службовців здійснюється в державних вищих навчальних 

закладах III-IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти, перелік 

яких визначається Міжвідомчою експертною групою із забезпечення відбору 
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вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Склад Міжвідомчої експертної групи 

затверджується Міністерством освіти і науки України. 

Мовна підготовка має здійснюватись за спеціально розробленими 

навчальними програмами, зорієнтованими на різногалузеву лексику у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Спеціальні навчальні програми 

мають розроблятись з урахуванням технології інтенсивного вивчення 

іноземних мов високорозвинутих країн. 

Спеціальні навчальні програми з мовної підготовки розробляються 

навчальними закладами та затверджуються Міжвідомчою експертною групою. 

Перед проходженням мовної підготовки державні службовці проходять 

тестування у навчальному закладі, який здійснює мовну підготовку, з метою 

визначення рівня володіння іноземною мовою. 

Підвищення кваліфікації державних службовців, які займаються 

питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, відбувається один раз на 

5 років. 

Мовна підготовка державних службовців, які займаються питаннями 

європейської та євроатлантичної інтеграції, може здійснюватись як з відривом, 

так і без відриву від службової діяльності. 

Термін проходження мовної підготовки державних службовців в Україні 

з відривом від службової діяльності і збереженням заробітної плати не повинен 

перевищувати чотирьох тижнів. Мовна підготовка державних службовців, які 

навчаються з відривом від службової діяльності за кордоном, здійснюється у 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 3 287 

„Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, 

направлених за кордон на навчання” та Закону України “Про дипломатичну 

службу” від 20 вересня 2001 р. Мовна підготовка державних службовців, які 

навчаються без відриву від службової діяльності, здійснюється на умовах 

державного замовлення в межах коштів, передбачених державним замовникам 
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на зазначені цілі у державних бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі із залученням 

міжнародної технічної допомоги. Тривалість мовної підготовки без відриву від 

службової діяльності визначається навчальними закладами згідно зі 

спеціальними програмами вивчення іноземних мов. 

Після закінчення проходження мовної підготовки державні службовці, які 

займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, отримують 

відповідний документ про освіту. 

На нашу думку, з метою якнайшвидшої адаптація інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу необхідним є: 

завершення на основі проведеного функціонального обстеження роботи щодо 

усунення дублювання функцій органів виконавчої влади та впровадження 

нових функціонально-структурних моделей міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади; упорядкування структури місцевих органів 

виконавчої влади шляхом оптимізації структурних підрозділів відповідних 

місцевих державних адміністрацій з урахуванням особливостей розвитку 

регіонів; удосконалення класифікації посад державних службовців, 

забезпечення належного функціонування та розвитку єдиної державної 

комп’ютерної системи „Кадри”; забезпечення конкурсності, об’єктивності, 

прозорості і гласності під час прийняття на державну службу та просування по 

службі; удосконалення підготовки кадрів для державної служби; продовження 

роботи з підвищення престижу державної служби, удосконалення системи 

оплати праці, усунення місцевих та міжвідомчих розбіжностей, гармонізація 

співвідношення умов оплати праці кожного службовця з результатами його 

атестації та оцінкою професійної діяльності; використання засобів масової 

інформації з метою формування об’єктивної громадської думки щодо характеру 

діяльності державних службовців; здійснення заходів щодо запобігання 

проявам корупції серед державних службовців, подальшого удосконалення 

декларування доходів державних службовців, посилення етичних вимог та 

визначення загальних правил їх поведінки; здійснення поступового переходу до 
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професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців за 

сертифікованими у галузі „Державне управління” програмами навчання у 

системі акредитованих для цієї процедури навчальних закладів; проведення 

аналізу сучасної практики державного управління та вжиття заходів з метою 

створення стабільної, професійної, високоефективної та авторитетної державної 

служби, підвищення її престижу; вжиття заходів щодо залучення технічної 

допомоги з боку ЄС з метою розроблення проектів нормативно-правових актів, 

адаптації законодавства України з питань адміністративної реформи до вимог 

ЄС. 

Таким чином, реалізація Україною стратегічного курсу інтеграції до ЄС, 

подальше становлення демократичної правової держави із соціально 

орієнтованою ринковою економікою вимагає створення в Україні ефективної 

системи державної служби, яка відповідає цінностям демократичного 

суспільства і забезпечує виконання конституційних завдань та функцій на 

кожному етапі соціально-економічного розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті дослідження, виконаного на основі аналізу чинного 

законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення 

численних наукових праць у різних галузях вітчизняної та зарубіжної 

юриспруденції, вважаємо доцільним сформулювати ряд висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-правових основ 

управління державною службою в Україні. 

1. Основною метою державної служби в Україні є сприяння незмінності 

конституційного ладу, створення умов для розвитку відкритого громадянського 

суспільства, захист прав та свобод людини і громадянина, а також забезпечення 

результативної та стабільної діяльності органів державної влади відповідно до 

їх завдань, повноважень і компетенції на конституційних засадах. Означене 

щодо мети та призначення державної служби надає можливість визначити її 

основні завдання. До них необхідно віднести наступні: охорона інтересів 

суспільства, прав і свобод людини і громадянина; досягнення стійкості засад і 

цілісності держави; подальша демократизація шляхів формування і діяльності 

державного апарату; викорінювання бюрократизму, протекціонізму, корупції;  

створення соціальних, правових та інших умов, необхідних для успішної 

роботи чиновників. 

2. Діюча система державної служби в Україні має певні проблеми, які 

потребують подальшого вирішення. Зокрема, це стосується: суміщення 

політичних і адміністративних повноважень у межах однієї посади; підвищення 

ефективності системи управління державною службою; проходження 

державної служби в державних органах, діяльність яких регламентується 

спеціальним законодавством; удосконалення системи оплати праці державних 

службовців; питання щодо порядку надання державних послуг та нормативного 

врегулювання вимог професійної етики державних службовців; системи 

добору, призначення на посади, просування по службі, ротації державних 

службовців та їх професійного навчання.  
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3. Негативні фактори і тенденції у функціонуванні системи державної 

служби спричинені значною мірою нестабільністю та не престижністю 

державної служби, недодержанням у багатьох випадках вимог щодо політичної 

нейтральності державних службовців, запобігання конфлікту їх матеріальних та 

інших особистих інтересів, недопущення незаконного впливу на державних 

службовців під час виконання ними службових обов’язків, невідповідності їх 

статусу, матеріального забезпечення та соціального захисту рівню покладеної 

на них відповідальності. Діяльність державних службовців залишається 

недостатньо відкритою та прозорою, не створено умови для належного 

контролю за такою діяльністю з боку суспільства, що посилює у суспільстві 

недовіру до органів державної влади і разом з тим створює додаткові 

можливості для зловживань, корупції і хабарництва, безвідповідальності 

державних службовців. Недостатньо високою залишається якість 

управлінських послуг, які надаються державними службовцями, що пов’язано з 

невідповідністю професійного рівня багатьох з них сучасним потребам 

державного управління, відсутністю чітко регламентованих адміністративних 

процедур та національних стандартів щодо надання таких послуг. Мають місце 

суб’єктивізм у доборі, просуванні по службі державних службовців, 

залишається недостатньо відкритим та прозорим механізм прийняття на 

державну службу. Невизначеність кар’єрної перспективи, правова 

незахищеність від суб’єктивізму керівників, особливо напружені умови роботи 

та інші фактори посилюють непривабливість державної служби, особливо для 

молоді, призводять до відтоку значної частини висококваліфікованих 

спеціалістів з державної служби. Внаслідок цих та інших факторів знижується 

ефективність державної служби, посилюються відчуженість людини від 

держави, нестабільність у суспільстві, неповага громадян до державних органів, 

що є вкрай неприпустимим. 

4. Кадрову політику в сфері державної служби визначено як нормативно 

закріплену цілеспрямовану діяльність спеціально уповноважених посадових 

осіб щодо процесів професійної орієнтації, прогнозування і планування 
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кадрових потреб, відбору, підготовки, розстановки та звільнення державних 

службовців. Невід’ємними елементами кадрової політики виступають: 

визначення оптимально необхідної кількості працівників, їх посадової 

категорійності та рівня спеціальної професійної підготовки; робота з кадрами 

(підбір, оцінка, переміщення, звільнення працівників); підготовка кадрів 

(початкова, спеціальна, перепідготовка та підвищення кваліфікації); 

стимулювання службово-трудової активності їх праці та соціальної 

спрямованості останньої; виховання особового складу та його психологічне 

забезпечення. 

5. Ефективною кадрова політика буде при умові, якщо: по-перше, вона є 

гнучкою, тобто з одного боку стабільною, що передбачається в планах розвитку 

державного органу, з іншого - динамічною, тобто корегуватись відповідно до 

змін тактики діяльності державного органу, економічної ринкової ситуації; по-

друге, економічно-обґрунтованою, виходячи з реальних фінансових 

можливостей, що забезпечить індивідуальний підхід до працівників; по-третє, 

якщо вона є складовою частиною стратегічної програми розвитку державного 

органу; по-четверте, якщо в кадровій політиці враховано інтереси не тільки 

органів та підрозділів а і їх персоналу; по-п’яте, якщо будуть створені умови 

для конкурентної праці та професійного росту (кар’єри) працівників, який 

залежить в першу чергу від продуктивності праці конкретного працівника; по-

шосте, якщо кадрова політика направлена на формування такої системи роботи 

з кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але й 

соціального ефекту. 

6. Кадрова політика в сфері державної служби повинна здійснюватись за 

такими напрямками: 1) формування кадрового резерву державної служби; 2) 

формування складу державних службовців; 3) професійне навчання державних 

службовців та кадрового резерву підготовка; 4) професіоналізація державної 

служби; 5) забезпечення конкурсності, об’єктивності, прозорості і гласності під 

час прийняття на державну службу та просування по службі; 6) удосконалення 

діяльності кадрових служб; 7) удосконалення адміністративної культури 
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державних службовців, посилення суспільної довіри до них; 8) посилення 

мотивації та стимулювання праці, заохочення державних службовців та їх 

соціальної захищеності; 9) посилення відповідальності за неналежне виконання 

службових обов’язків та неналежну роботу щодо запобігання проявам корупції; 

10) міжнародне співробітництво з кадрових питань. 

7. З метою підвищення престижу державної служби, заінтересованості 

державних службовців у продуктивній та ефективній роботі, запобігання 

проявам корупції та іншим правопорушенням необхідно продовжити роботу з 

удосконалення системи оплати праці. Для цього слід підвищити стимулюючу 

роль посадових окладів в оплаті праці, передбачити заходи щодо залучення на 

державну службу здібних перспективних фахівців, заінтересованих у 

результатах своєї праці. Потрібно консолідувати структуру зарплати та 

зменшити кількість її компонентів, усунути міжвідомчі та місцеві розбіжності в 

оплаті праці. Принципово умови оплати праці кожного державного службовця 

мають співвідноситися з результатами його атестації та оцінкою професійної 

діяльності. Обов’язковим має бути посилення посадової диференціації умов 

оплати праці з урахуванням рівня відповідальності, забезпечення її зростання 

протягом всього періоду роботи. Мають бути посилені стабільні правові 

гарантії та соціальна захищеність працівників органів державної влади, зокрема 

у разі звільнення з посад через незалежні від них причини. 

8. Державна служба є комплексним правовим інститутом, який інтегрує в 

собі як норми трудового, так і норми адміністративного права. Державні 

службовці перебувають як у трудових, так і в адміністративних 

правовідносинах. При цьому трудові правовідносини виникають між 

державним службовцем і органом державної служби,  адміністративні - між 

державним службовцем і третіми особами (населенням, підприємствами, 

установами, організаціями тощо). Державний службовець стає учасником 

управлінських правовідносин у зв’язку з укладенням трудового договору, тому 

без трудових правовідносин не можуть виникнути управлінські 

правовідносини. Саме тому правовідносини, які виникають між державним 



 284

службовцем і органом держаної служби доцільно називати службово-

трудовими. 

9. Першочерговими завданнями, які повинні забезпечити реформування 

системи державної служби є: удосконалення структури управління державною 

службою; удосконалення правових засад державної служби; забезпечення 

професіоналізму державних службовців і сумлінного виконання ними своїх 

посадових обов’язків; забезпечення дієвого контролю в системі державної 

служби, включаючи заходи щодо запобігання корупції та іншим зловживанням; 

поліпшення інформаційного, фінансового, матеріально-технічного 

забезпечення державної служби; організація наукових розробок і аналітичного 

супроводження реформи державної служби. 

10. Вдосконалення правового регулювання державної служби повинно 

здійснюватись на таких засадах, як: 1) конституційність та законність 

регулювання діяльності державних органів та державних службовців, їх 

взаємодії з інституціями громадянського суспільства; 2) професійність, 

демократичність та прозорість системи державної служби, процедури 

прийняття органами державної влади рішень, забезпечення участі громадян у 

процесі їх підготовки, об’єктивне та оперативне інформування громадян 

України про діяльність державних органів і державних службовців; 3) 

патріотизм державних службовців та неухильне дотримання ними вимог 

законодавства, етичних норм і правил поведінки, насамперед щодо 

недопущення проявів корупції та зловживання службовим становищем, 

конфлікту матеріальних та інших особистих інтересів; 4) політична 

нейтральність державних службовців, чітке розмежування політичних та 

адміністративних посад, повноважень та відповідальності осіб, що їх займають; 

5) стабільність державної служби, надійна захищеність державних службовців 

від політичного чи іншого незаконного втручання у виконання ними службових 

обов’язків. 

11. З метою раціоналізації системи управління державною службою 

необхідним є: проведення моніторингу ефективності діяльності державних 
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органів та їх посадових осіб на основі систематичного комплексного аналізу 

результатів їх діяльності; запровадження механізму аналізу звернень громадян з 

питань ефективності функціонування апарату державних органів, посилення 

протидії проявам корупції, бюрократизму і корпоративності; удосконалення 

аналітико-прогностичної, інформаційної та координаційної діяльності у сфері 

державної служби шляхом формування відповідного інституціонального 

забезпечення на центральному і місцевому рівні в частині реалізації прямого 

управління державною службою. Серед пріоритетних напрямів раціоналізації 

управління державною службою належне місце повинне зайняти врегулювання 

процедурних питань проходження державної служби, зокрема в частині: добору 

кадрів із застосуванням механізму ротації, прозорості просування по службі на 

основі використання інституту кадрового резерву, впровадження процедури 

тестування при проведенні іспитів у процесі конкурсу на зайняття посад 

державних службовців; впровадження механізму попереднього відбору для 

включення до резерву на посади державних службовців із залученням центрів 

оцінювання персоналу, що утворюються в системі управління державною 

службою; залучення до державної служби молоді і закріплення осіб, які мають 

досвід роботи і позитивну оцінку їх діяльності; адаптації молодих державних 

службовців, планування їх кар’єри, розв’язання соціальних проблем. 

12. Управління системою професійної орієнтації населення для роботи в 

органах державної служби безпосередньо здійснюють: Головне управління 

державної служби, управління державної служби Головного управління 

державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі, Координаційна рада з питань державної служби, Центр сприяння 

інституційному розвитку державної служби, Громадська колегія при 

Начальнику Головного управління державної служби України, міністри, 

керівники державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади, 

керівники державних органів усіх рівнів, працівники по роботі з персоналом.  

Однак, в нормативних документах, які регулюють діяльність вище приведених 

органів та служб відсутнє закріплення профорієнтаційної роботи як одного із їх 
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завдань, функцій чи обов’язків. Звідси, приймаючи до уваги те, що 

ефективність добору кадрів на державну службу багато в чому залежить від 

правильно організованої та здійснюваної професійної орієнтації, пропонуємо в 

Положенні про Головне управління державної служби України, Типовому 

положенні про управління державної служби Головного управління державної 

служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, 

Положенні Про Координаційну раду з питань державної служби при 

Президентові України, Положенні про Центр сприяння інституційному 

розвитку державної служби, Положенні про Громадську колегія при 

Начальнику Головного управління державної служби, Типовому положенні про 

кадрові підрозділи нормативно закріпити, що діяльність з профорієнтації 

населення є одним з їх завдань, функцій та обов’язків.   

13. Наукова і практична значущість дослідження різних аспектів 

проходження державної служби обумовлена перш за все потребою підвищення 

ефективності діяльності державних органів, а також потребою  підвищення 

якості організаційно-управлінської діяльності. Звідси, оптимальне проходження 

державної служби – це не тільки підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу службовців, але й розкриття перспектив найбільш 

правильної політики підбору та розстановки  кадрів, їх підготовки та 

перепідготовки, а за необхідності, скорочення чи вивільнення. 

14. Перспективними напрямками професійної підготовки державних 

службовців є: постійна, цілеспрямована організаційно-управлінська робота 

керівників (начальників) усіх рівнів, яка спрямована на удосконалення їх 

професійної майстерності; проведення занять на високому теоретичному і 

методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної 

підготовки; активне та свідоме ставлення державних службовців до підвищення 

своєї професійної майстерності; постійний і дієвий контроль за виконанням 

навчальних програм, теоретичних планів, а також засвоєнням матеріалу під час 

проведення занять в системі професійної підготовки. 
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15. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців 

є документами, які встановлюють вимоги до змісту професійної діяльності та 

кваліфікації державних службовців. Вони сприяють правильному вирішенню 

питань перерозподілу праці між державними службовцями, забезпечують 

єдність при визначенні їх посадових обов’язків, повноважень та 

кваліфікаційних вимог, що до них ставляться. Крім того, професійно-

кваліфікаційні характеристики служать основою при: розробці посадових 

інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов’язки, права і 

відповідальність; підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за 

правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та 

кваліфікацією; конкурсному підборі та атестації державних службовців; 

формуванні дійового кадрового резерву; організації стажування в державних 

органах влади; розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищенню 

кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної 

діяльності. 

16. Багаторічний досвід оцінювання працівників авторами науково-

практичного посібника, показав, що правильно використовуючи цей інструмент 

управління можна досягти суттєвого підвищення ефективності індивідуальної 

та групової діяльності, здійснити більш чітку цільову орієнтацію на кінцеві 

результати, одним з яких є успішне проходження державної служби. 

Систематичне використання оцінки супроводжується, зазвичай, суттєвою 

перебудовою кадрової роботи, завдяки якій досягається більш достовірна 

перевірка окремих кадрових рішень. 

17. З метою якнайшвидшої адаптація інституту державної служби в Україні 

до стандартів Європейського Союзу необхідним є: завершення на основі 

проведеного функціонального обстеження роботи щодо усунення дублювання 

функцій органів виконавчої влади та впровадження нових функціонально-

структурних моделей міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади; упорядкування структури місцевих органів виконавчої влади шляхом 

оптимізації структурних підрозділів відповідних місцевих державних 



 288

адміністрацій з урахуванням особливостей розвитку регіонів; удосконалення 

класифікації посад державних службовців, забезпечення належного 

функціонування та розвитку єдиної державної комп’ютерної системи „Кадри”; 

забезпечення конкурсності, об’єктивності, прозорості і гласності під час 

прийняття на державну службу та просування по службі; удосконалення 

підготовки кадрів для державної служби; продовження роботи з підвищення 

престижу державної служби, удосконалення системи оплати праці державних 

службовців; використання засобів масової інформації з метою формування 

об’єктивної громадської думки щодо характеру діяльності державних 

службовців; здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед 

державних службовців, подальшого удосконалення декларування доходів 

державних службовців, посилення етичних вимог та визначення загальних 

правил їх поведінки; здійснення поступового переходу до професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців за 

сертифікованими у галузі „Державне управління” програмами навчання у 

системі акредитованих для цієї процедури навчальних закладів; проведення 

аналізу сучасної практики державного управління та вжиття заходів з метою 

створення стабільної, професійної, високоефективної та авторитетної державної 

служби, підвищення її престижу; вжиття заходів щодо залучення технічної 

допомоги з боку ЄС з метою розроблення проектів нормативно-правових актів, 

адаптації законодавства України з питань адміністративної реформи до вимог 

ЄС. 
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