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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

– Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2021. 

У дисертації вирішено поставлене завдання в науковій галузі державного 

управління, обґрунтовано теоретичні засади і розроблено рекомендації щодо 

удосконалення регулювання професійної діяльності у сфері державної служби в 

Україні. 

Здійснено узагальнення напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених, 

проаналізовано законодавство України з питань вступу, проходження та 

припинення державної служби з метою визначення стану розробленості 

зазначеної проблематики, досліджено історичні передумови і витоки регулювання 

професійної діяльності у сфері державної служби в Україні.  

Доведено, що в науковій літературі немає порівняльних досліджень, 

присвячених комплексному вивченню досвіду проблем регулювання професійної 

діяльності у сфері державної служби в умовах реформи публічної адміністрації. 

Досліджено, що історіографічний розгляд із цієї проблематики спрямовано на такі 

блоки наукових проблем: 1) державна служба в контексті різних теоретико-

методологічних підходів; 2) державна служба в контексті процесів модернізації; 

3) регулювання професійної діяльності державних службовців як елементів 

системи державної служби. 

Уточнено сутнісні характеристики та зміст основних понять  “професійна 

діяльність державних службовців”, “система регулювання професійної діяльності 

державних службовців”. Визначено перспективні напрями розвитку інституту 

публічної (цивільної) служби в Україні. 
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Розглянуто та проаналізовано відмінності нормативно-правового 

регулювання з питань державної служби в різні історичні періоди та виокремлено 

обставини, які впливають на формування політики у відповідній сфері.  

З огляду на системність інституту державної служби як утворення з 

багатьма видами та напрямами діяльності, суб’єктами та об’єктами різних рівнів 

управління, зв’язками внутрішніми – між ними і зовнішніми – з іншими 

соціальними системами, для єдності правового регулювання та уникнення 

надмірних законодавчих особливостей проходження служби в різних державних 

органах запропоновано здійснювати згадане регулювання виключно Законом 

України «Про державну службу» для посад державної служби. 

Акцентовано, що питання дотримання законодавства у професійній 

діяльності в сфері державної служби є основоположними, закладають суспільну 

довіру до інституцій, а відтак мають бути посиленими людськими і фінансовими 

ресурсами, зокрема шляхом зміцнення інституційної спроможності юридичних 

служб державних органів, надання їм кадрової та фінансової автономності від 

керівництва державного органу, в якому вони працюють, унеможлививши тим 

самим їх лояльність у питаннях принципової позиції (підготовка зауважень, 

візування проєктів рішень, представництво інтересів в судах тощо).  

Відзначено, що розроблені та прийняті нормативно-правові акти, які 

складають систему національного законодавства з питань державної служби, 

окреслюють весь спектр питань, що виникають в процесі проходження державної 

служби на всіх її етапах. Вищезазначене надало можливість втілити принципові 

новації Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) з питань рівного 

доступу до державної служби на всі посади, розмежування політики від 

адміністрування, визначення функцій державного службовця, підвищення рівня 

оплати праці і престижності державної служби як професійної діяльності. 

Зауважено, що серед головних заходів, які потребують змін є такі: 

непризначення переможця за рейтингом; неврегульованість питань доброчесності 

членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби; відсутність кар’єрного 
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просування без конкурсу в разі отримання відмінної щорічної оцінки; відсутність 

чіткого механізму переведення на рівнозначні посади з органів місцевого 

самоврядування на державну службу і навпаки, що надавало б гнучкості та 

мобільності публічній адміністрації та не створювало б формальних перешкод 

професійним працівникам у реалізації права на службу; відсутність достатніх 

важелів контролю за прийняттям, проходженням і припиненням служби з боку 

держави в особі Національного агентства України з питань державної служби 

(далі – НАДС), що могло б надати альтернативу громадянам в порівнянні зі 

зверненням до суду за захистом прав та їх судовими витратами, що розмір яких 

наразі суттєво збільшено; розбалансованість та надмірні особливості 

проходження служби у деяких державних органах, зокрема з питань оплати праці. 

Зазначено, що Закон і нова редакція Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» будуть утворювати цілісну систему публічної служби, 

сприятимуть комплексному реформуванню державного управління та створенню 

в Україні професійної і політично неупередженої, ефективної та заснованої на 

заслугах служби. 

Визначено напрями імплементації міжнародного досвіду з питань 

регулювання державної служби в Україні в напрямку переходу до кар’єрної 

моделі служби. Розроблено рекомендації щодо теоретичних засад регулювання 

професійної діяльності державних службовців, удосконалення діяльності 

юридичних служб з метою забезпечення реалізації принципу законності та подано 

пропозиції стосовно змін до нормативно-правових актів з цих питань. 

Ключові слова: професійна діяльність, правове регулювання, посада 

державної служби, державна служба, службова кар’єра, професійне навчання, 

законодавство у сфері державної служби. 
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 ABSTRACT 

 

Zabolotniy A.V. Legal regulation of professional activity in the field of civil 
service: public administration aspect. - Qualifying scientific work on the rights of 
the manuscript. 

 

Ph.D. thesis in Public Administration, with a specialization 25.00.01 – the theory 

and history of public administration. - Institute of  Legislation of  the Verkhovna Rada 

of Ukraine. Kyiv, 2021.  

The dissertation solves the task in the scientific field of public administration, 

substantiates the theoretical foundations and develops recommendations for improving 

the regulation of professional activity in the field of civil service in Ukraine. 

The achievements of domestic and foreign scientists are generalized, the 

legislation of  Ukraine on entry, passage and termination of civil service is analyzed in 

order to determine the state of development of this issue, the historical preconditions 

and sources of regulation of professional activity in civil service in Ukraine are studied. 

It is proved that in the scientific literature there are no comparative studies 

devoted to a comprehensive study of the experience of problems of regulation of 

professional activity in the field of civil service in the context of public administration 

reform. It is investigated that historiographical consideration of this issue is aimed at the 

following blocks of scientific problems: 1) civil service in the context of various 

theoretical and methodological approaches; 2) civil service in the context of 

modernization processes; 3) regulation of professional activity of civil servants as 

elements of the civil service system. 

The essential characteristics and content of the basic concepts "professional 

activity of civil servants", "system of regulation of professional activity of civil 

servants" are specified. Perspective directions of development of the institute of public 

(civil) service in Ukraine are determined. 
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The differences of legal regulation on civil service issues in different historical 

periods are considered and analyzed and the circumstances that influence the formation 

of policy in the respective sphere are singled out. 

Given the systemic nature of the institution of civil service as an entity with many 

types and areas of activity, subjects and objects of different levels of government, 

internal - between them and external - with other social systems, for unity of legal 

regulation and avoidance of excessive legislation peculiarities of service in various state 

bodies, it is proposed to carry out the mentioned regulation exclusively by the Law of 

Ukraine “On Civil Service”. 

It is emphasized that compliance with the law in professional activities in the civil 

service is fundamental, builds public confidence in institutions and thus should be 

strengthened human and financial resources, in particular by strengthening the 

institutional capacity of legal services, providing them with personnel and financial 

autonomy from management the state body in which they work, thus making it 

impossible for them to be loyal in matters of principled position (preparation of 

suggesnions, approval of draft decisions, representation of interests in courts, etc.). 

It is noted that the developed and adopted regulations that make up the system of 

national legislation on civil service, outline the full range of issues that arise in the 

process of civil service at all stages. The above provided an opportunity to implement 

the fundamental innovations of the Law of Ukraine "On Civil Service" on equal access 

to civil service in all positions, delimitation of policy from administration, defining the 

functions of civil servants, increasing salary and prestige of civil service as a 

professional activity. 

It is noted that among the main measures that need to be changed are the 

following: non-appointment of the winner according to the rating; unresolved issues of 

integrity of members of the Commission on Senior Civil Service; no career 

advancement without a competition in case of receiving an excellent annual grade; the 

lack of a clear mechanism for transferring to equivalent positions from local self-

government bodies to the civil service and vice versa, which would provide flexibility 
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and mobility to the public administration and would not create formal obstacles to the 

exercise of the right to service; lack of sufficient levers of control over acceptance, the 

passage and termination of service by the state in the person of the NACS, which could 

provide an alternative to citizens in comparison with the appeal to the court for 

protection of rights and their court costs, the amount of which is now significantly 

increased; imbalances and excessive features of service in some state bodies, in 

particular on issues of remuneration. 

It is noted that the Law of Ukraine “On Civil Service” and the new version of the 

Law of Ukraine “On Service in Local Self-Government Bodies” will form a holistic 

system of public service, promote comprehensive public administration reform and 

create professional and politically impartial, effective and merit-based service in 

Ukraine.  

The directions of implementation of the international experience on the regulation 

of the civil service in Ukraine in the stream of transition to the career model of the 

service are determined. Recommendations on theoretical principles of regulation of 

professional activity of civil servants, improvement of activity of legal services for the 

purpose of maintenance of principle of legality are developed and offers concerning 

changes to regulations on these questions are submitted. 

Key words: professional activity, legal regulation, civil service position, civil 

service, career, professional training, legislation in the field of civil service. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток України як суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної та правової держави відповідно до Основного Закону – 

Конституції України зумовлюють необхідність суттєво підвищити 

упорядкованість системи державного (публічного) управління. Започатковані в 

країні реформи потребують нових підходів до професійної діяльності державних 

службовців як активних елементів цієї системи, їх наукового обґрунтування та 

впровадження. При цьому існує значний попит і посилюється занепокоєння 

суспільства з питань забезпечення верховенства права і законності в діяльності 

суб’єктів, уповноважених на виконання функцій держави.  

Це питання є ключовою реформою у багатьох країнах та вимагає 

відповідного теоретичного обґрунтування і впровадження тих підходів, які 

забезпечуватимуть неприпустимість порушення означених принципів в процесі  

діяльності інститутів держави. Надмірні особливості та фрагментарність 

нормативно-правових актів, що визначають принципи й напрями роботи 

державних органів, регулюють проходження державної служби та закріплюють 

правовий статус державних службовців, а також недостатня розробленість цих 

питань у науковій літературі потребують обґрунтування теоретичних засад 

регулювання професійної діяльності у сфері державної служби, які б ураховували 

сучасні суспільно-політичні умови, надавали відповіді на виклики, що стосуються 

прийняття управлінських рішень в умовах політичної доцільності з одного боку та 

законності – з іншого.   

Актуальність дослідження проблеми регулювання професійної діяльності у 

сфері державної служби в умовах триваючих змін законодавства та прийнята 

Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки в 

першу чергу пов’язані з необхідністю дотримання принципів належного 

врядування, забезпечення цілісності правового простору (узгодженості), 

гармонізації і обов’язкового виконання нормативно-правових актів державними 
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органами, їх посадовими особами, підвищення швидкості роботи й ефективності 

органів виконавчої влади, а також удосконалення діяльності їх юридичних служб 

задля забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання і 

запобігання невиконанню вимог законодавства.  

Вищезгадане удосконалення правового регулювання в цій сфері та 

пропозиції щодо посилення ролі юридичних підрозділів є теоретичною і 

практичною цінністю відповідного дослідження, потребують розгляду та 

прийняття рішень для упорядкування системи публічного управління, під яким у 

цій роботі розуміється управлінська діяльність державних органів та органів 

місцевого самоврядування щодо виконання завдань і функцій держави та 

місцевого самоврядування. 

Упродовж останніх десятиліть різні обставини діяльності державних 

службовців ставали об’єктом уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, які 

досліджують наукові та практичні проблеми цієї діяльності в процесі 

функціонування системи публічно-управлінських відносин, їх впливу на 

професійну діяльність державних службовців, її відкритість та прозорість, 

професіоналізацію, адаптацію до стандартів належного врядування. 

Різноманітним аспектам функціонування державної служби у 70–90-х рр. 

минулого століття приділяли увагу такі вчені, як А. Альохін, Г. Атаманчук, 

І. Бачило, В. Власов, О. Воробйов, Ю. Козлов, Б. Лазарєв, Б. Лєбін, В. Манохін,  І. 

Пахомов, М. Перфільєв, С. Студенікін, В. Цвєтков та інші.  

Суттєве теоретичне підґрунтя для детального дослідження засад 

регулювання професійної діяльності у сфері державної служби з різних сторін 

склали праці таких вчених як І. Куровська, Н. Липовська, В. Луговий,  

Т. Мотренко, Н. Нижник, O. Оболенський, В. Олуйко, С. Серьогін, В. Сороко, 

 І. Сурай, С. Хаджирадєва, В. Шаповал та ін. Концептуальні засади розвитку і 

модернізації державної служби та публічного управління досліджують:  

О. Акімов, Н. Алюшина, О. Антонова, В. Баштанник, К. Ващенко,  

В. Воротін, П. Волянський, І. Дегтярьова, М. Лахижа, Т. Пахомова,  
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І. Письменний, С. Попов, О. Пухкал, О. Сальникова, Т. Тарасенко,  

В. Толкованов, І. Шпекторенко та ін. Наукові обгрунтування проблематики 

професійної підготовки та діяльності державних службовців, засновані на засадах 

професіоналізму та компетентності знайшли своє відображення в працях               

О. Голинської, Н. Гончарук, Н. Драгомирецької, В. Дрешпака, М. Іжі, В. Лоли, І. 

Матвєєнко, Т. Сивак, І. Хожили та ін. 

За наявності широкої джерельної бази в галузі державного управління 

визначеними не в повній мірі залишаються питання щодо публічно-

управлінського аспекту регулювання професійної діяльності у сфері державної 

служби, що і обумовило вибір теми дисертації. При цьому, не дістали належного 

теоретичного осмислення особливості її правового регулювання у публічному 

управлінні, а також місія і завдання юридичних служб в системі публічно-

управлінських відносин, впровадження принципових підходів при прийнятті 

управлінських рішень в межах повноважень, що визначені Конституцією і 

законами України та безумовним дотримання прав і свобод людини. Саме вказані 

вище обставини зумовлюють актуальність цього дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проводилось в межах комплексного наукового проекту 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі - 

НАДУ) “Нормативно-правова модель демократичного урядування: засади, 

формування, об’єктивація” (ДР  № 0112U002460) в рамках науково-дослідної 

роботи кафедри державознавства і права, де автором було розглянуто 

міжнародний  досвід правового регулювання державної служби як ключового 

елемента державного управління. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування 

теоретичних засад і розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення 

правового регулювання професійної діяльності у сфері державної служби в 

Україні. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання: 
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– з’ясувати ступінь наукової розробленості теми в науці державного 

управління та удосконалити понятійний апарат дослідження; 

– дослідити історичні передумови і витоки правового регулювання 

професійної діяльності у сфері державної служби в Україні; 

–  з’ясувати особливості правового регулювання професійної діяльності у 

сфері державної служби в Україні; 

– визначити ступінь впливу реформування публічного управління на 

здійснення професійної діяльності  державних службовців; 

– узагальнити зарубіжний досвід в контексті аналізу системи нормативних 

актів у сфері державної служби та уточнити напрями його імплементації до 

правовідносин щодо регулювання професійної діяльності в сфері державної 

служби в Україні; 

– запропонувати необхідність підготовки або внесення змін до нормативно-

правових актів з питань правового регулювання професійної діяльності в сфері 

державної служби. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини з питань публічного управління, 

які виникають під час правового регулювання професійної діяльності в сфері 

державної служби. 

Предмет дослідження – правове регулювання професійної діяльності в 

сфері державної служби: публічно-управлінський аспект. 

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано 

загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: діалектичний – для 

дослідження особливостей правового регулювання сфери державної служби, її 

місця в системі державного управління (розділ 1);  історичний та історико-

логічного аналізу – для дослідження розвитку державної служби, її становлення 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); конкретизації – у процесі дослідження особливостей 

функціонування цілісної системи правового регулювання державної служби, що 

складається з окремих елементів (нормативно-правових актів) та розробки 

пропозицій щодо їх удосконалення (розділ 2); порівняльно-правового аналізу – у 
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процесі розгляду організаційно-правового забезпечення в системі державної 

служби (підрозділ 2.1); проблемного та структурно-функціонального аналізу – під 

час дослідження особливостей регулювання професійної діяльності державних 

службовців та з метою структуризації системи такого регулювання (підрозділи 

2.2, 2.3); формально-юридичний – при аналізі чинного законодавства України, що 

визначає правові засади регулювання професійної діяльності з питань прийняття, 

проходження і припинення державної служби, що дозволило сформулювати 

ключові напрями з метою її вдосконалення (розділ 3); аналогії – у процесі 

дослідження зарубіжного досвіду і аналізу можливостей його адаптації до 

діяльності державних органів України (підрозділи 3.1, 3.2); абстрактно-логічний – 

для обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів 

та удосконалення діяльності з питань нормотворчості, систематизації та 

гармонізації законодавства у відповідній сфері (підрозділ 3.3).  

Інформаційну базу дослідження становлять загальнодержавні законодавчі 

та інші нормативно-правові акти, відомчі акти центральних органів виконавчої 

влади, аналітичні матеріали Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, Національного агентства України з питань державної служби 

(далі – НАДС), офіційних сайтів державних органів та проєктів іноземних держав, 

зокрема Програми OECD/SIGMA, наукові розробки НАДУ, результати наукових 

досліджень вітчизняних і зарубіжних організацій та окремих науковців. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального 

наукового завдання щодо теоретичного обґрунтування необхідності 

удосконалення засад правового регулювання професійної діяльності державних 

службовців та розробки практичних рекомендацій щодо їх застосування в системі 

державної служби України. 
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Зокрема в дисертаційній роботі:  

уперше: 

– узагальнено теоретичні засади забезпечення регулювання професійної 

діяльності державних службовців та обґрунтовано, що місією юридичних служб в 

державних органах є забезпечення дотримання принципу законності в їх 

діяльності, передусім під час виконання наказів (розпоряджень), доручень, 

передбачених статтею 9 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), 

при цьому у разі їх невідповідності законодавству роль юридичних служб полягає 

у наданні обов’язкових до розгляду пропозицій для правильного застосування 

законодавства щодо відповідного питання як для керівника, так і для державного 

службовця, оскільки останній на сьогодні повинен вимагати письмового 

підтвердження в разі сумніву у законності наданого керівником наказу 

(розпорядження), доручення, що ускладнює реалізацію норми у зв’язку з 

небажанням вступати у конфлікт та на практиці фактично не застосовується з 

часу прийняття Закону; 

–  обґрунтовано необхідність утворення Державної юридичної служби як 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню 

вимог законодавства в діяльності державних органів та їх посадових осіб, що 

забезпечить підпорядкування всіх юридичних служб державних органів 

безпосередньо згаданій Службі задля зняття ризиків надмірної лояльності перед 

керівництвом з одного боку або запобігання можливого тиску від суб’єктів 

призначення шляхом депреміювання, булінгу тощо – з іншого; 

удосконалено: 

– понятійний апарат державного управління: запропоновано визначення 

змісту поняття «система регулювання професійної діяльності державних 

службовців», що розглядається як сукупність нормативних приписів з метою 

неухильного їх дотримання державними органами та їх посадовими особами у 

своїй професійній діяльності; поняття «професійна діяльність у сфері державної 
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служби», що визначається як базовий елемент та як соціально значуща діяльність 

державних службовців у цій системі, що вимагає від них спеціальних знань, вмінь 

та навичок, а також професійно обумовлених властивостей особистості, тобто 

відповідних компетентностей; 

– теоретичні підходи щодо підвищення ефективності регулювання 

професійної діяльності державних службовців, які дозволили сформулювати 

пропозиції щодо внесення змін до законодавства у сфері державної служби, 

зокрема з питань повернення довіри до конкурсів та визначення єдиного 

переможця за рейтингом, удосконалення процесів оцінювання шляхом їх 

централізації, контролю за діяльністю конкурсних комісій, а також Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби щодо можливого незаконного 

втручання у їх діяльність; 

– наукові підходи щодо визначення основних характеристик систем 

регулювання професійної діяльності державних службовців в ході вивчення 

зарубіжного досвіду реформування державної служби та сформульовано 

пропозиції щодо доцільності переходу до кар’єрної моделі державної служби в 

Україні; 

дістали подальшого розвитку: 

– змістові характеристики визначень у сфері правового регулювання 

професійної діяльності державних службовців в системі державної служби; 

– інструментарій реалізації принципів законності та верховенства права, 

зокрема запропоновано теоретичні настанови для створення комплексу заходів 

контролю за наданням і виконанням наказів (розпоряджень), доручень, а також 

щодо приведення у відповідність до закону інших актів законодавства, 

насамперед внесення змін до спеціальних законів лише шляхом внесення змін до 

Закону в частині прийняття, проходження, припинення служби та оплати праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи мають 

практичне спрямування та можуть бути реалізовані:  



23 

 

- у науково-дослідній роботі як підґрунтя для проведення подальших 

досліджень з питань регулювання професійної діяльності у сфері державної 

служби та посилення ролі й інституційної спроможності юридичних підрозділів у 

державних органах; 

-  у правотворчій діяльності з метою вдосконалення чинного законодавства 

України, що визначає правові засади діяльності суб’єктів владних повноважень; 

- у правозастосовній діяльності при запровадженні нового підходу до 

вдосконалення регулювання публічно-управлінських правовідносин стосовно 

забезпечення законності в діяльності державних органів;  

-  у навчальному процесі при підготовці навчально-методичних матеріалів і 

викладанні дисциплін з питань державного управління та державної служби; 

- у процесі реформування державного управління України, зокрема 

оптимізації інституцій та утворення спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань правильного застосування, неухильного 

дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства в діяльності 

державних органів та їх посадових осіб. 

Висновки та рекомендації дослідження використано в роботі: 

- Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, у процесі 

підготовки проектів Законів України “Про державну службу” (реєстр. № 2490) і 

“Про службу в органах  місцевого самоврядування” (реєстр. № 2489) в частині 

питань правового регулювання; 

- Комітету Верховної Ради України у закордонних справах у процесі 

підготовки проекту Закону України «Про дипломатичну службу» (реєстр. № 7322) 

та застосування організаційно-правових аспектів проходження дипломатичної 

служби як складової частини державної служби; 

- Міністерства закордонних справ України під час підготовки та правової 

експертизи актів вторинного законодавства до нової редакції Закону України від 

07 червня 2018 року № 2449-VІІІ «Про дипломатичну службу». Згадане також 
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підтверджується довідками про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження на всіх рівнях юрисдикції, виданими Міністерством оборони 

України від 13 липня 2021 року №220/4692, Одеською обласною державною 

адміністрацією від 15 липня 2021 року №1/01-32/6213/2-21, Тульчинською 

районною державною адміністрацією Вінницької області від 12 липня 2021 року 

№ 01.01-42/1270. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. 

Результати проведеного дослідження отримані автором особисто.  

Апробація результатів дисертації. Найважливіші положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на засіданнях 

кафедри державознавства і права НАДУ, а також під час проходження урядової 

навчальної програми з питань управління персоналом (Японія, м. Токіо, 30 січ. - 

17 лют. 2017 р.), оприлюднені на міжнародних і вітчизняних комунікативних 

заходах, зокрема на науково-практичних конференціях за міжнародною участю: 

“Модернізація державного управління та європейська інтеграція України ” (Київ, 

2013 р.), “Модернізація державного управління та європейська інтеграція 

України” (Київ, 2014 р.), “Розвиток системи регіонального управління в умовах 

децентралізації” (Одеса, 2015), “Публічне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи” (Одеса, 2021 р.), круглому столі з 

нагоди 25-ї річниці Конституції України та 30-ї річниці Незалежності України 

“Інформаційне, правове та управлінське забезпечення інноваційного розвитку 

регіону” (Вінниця, 2021 р.), інших конференціях впродовж 2016 – 2021 років, 

організованих на базі НАДС та НАДУ.  

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

висвітлено в 16 наукових публікаціях, серед них: 5 статей у фахових виданнях 

України, 1 – у міжнародному науковому виданні з питань державного управління, 

10 – у матеріалах науково-комунікативних заходів, а також навчально-

методичних матеріалах (тренінгові програми для посадовців вищого корпусу, 
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посібники тощо) та у співавторстві щодо низки розділів при підготовці Науково-

практичного коментаря до Закону. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи становить 208 сторінок, з них 

основного тексту 170 – сторінок і 3 додатків. Список використаних джерел 

налічує 214 найменувань. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОВГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

1.1. Аналіз стану наукової розробленості питань професійної діяльності у 

сфері державної служби та її регулювання 

 

Дослідження проблематики регулювання професійної діяльності державних 

службовців потребує вивчення важливих аспектів теорії питання, зокрема щодо 

розуміння поняття регулювання професійної діяльності державних службовців, 

його трактування у працях українських і зарубіжних науковців. Принципово 

важливим у контексті дослідження є відображення правового та публічного-

управлінського аспектів регулювання професійної діяльності державних 

службовців і застосування сучасних підходів щодо розвитку інструментів 

регулювання такої діяльності в системі державної служби.  

Визначення поняття, сутності, особливостей, структури регулювання 

професійної діяльності державних службовців здійснено з огляду на теоретичні 

напрацювання науковців щодо проблематики як державної служби, її окремих 

видів та правових інститутів, так і системи органів державного управління в 

цілому. Дослідження регулювання професійної діяльності державних службовців 

пов’язане з вивченням широкого кола інших важливих правовідносин: управління 

персоналом, професійного навчання, конкурсних процедур, формування та 

розвитку професійних компетентностей, забезпечення якості надання послуг 

тощо.  

У сфері державної служби активно досліджуються питання 

професіоналізації людського потенціалу на державній служби: професіоналізму, 

ділових якостей і професійного розвитку державних службовців (С. Білорусов, 

Н. Колісніченко, Т. Кошова, І. Нинюк, Т. Пахомова); професійної компетентності 

державних службовців, оцінювання та його модернізації (Н. Алюшина, 
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Н. Артеменко, О. Слюсаренко, А. Чемерис); професіоналізації кадрів 

(Ю. Кальниш, О. Мельников); формування та розвитку професійних якостей 

державних службовців (Т. Василевська, М. Рудакевич, Т. Філіпова), паралельно з 

якими набула актуальності проблема належного регулювання професійної 

діяльності державних службовців як інструменту підвищення її ефективності. 

Згадана проблематика тісно пов’язана із загальними питаннями 

становлення, функціонування, перспектив державної служби як інституту 

держави та дієвого механізму державної влади, її принципів і підходів 

(С. Дубенко, Н. Липовська, О. Оболенський, В. Сороко), державної кадрової 

політики загалом і таких категорій державного управління, як управлінець, 

державний службовець, управлінська діяльність (М. Іжа, В. Олуйко, С. Серьогін, 

А. Сіцінський), оцінювання людських ресурсів, управління персоналом, 

кадрового потенціалу (Н. Гончарук, О. Пархоменко-Куцевіл, Л. Пашко, 

А. Рачинський); професійного навчання державних службовців, його 

ефективності, ресурсів модернізації (В. Александров, С. Бронікова, В. Гошовська, 

Д. Дзвінчук, В. Луговий, Ю. Сурмін), компетенцій і компетентностей на 

державній службі, їх видів як характеристик державних службовців (Л. Гогіна, 

Т. Недашківська, Н. Черненко). 

У дослідженні професійна діяльність державних службовців розглядається 

як інструмент надання державних послуг, тому окремо відзначимо праці, 

присвячені розробкам щодо надання державних (управлінських та 

адміністративних) послуг населенню та споживачам, забезпечення їх якості, 

формування механізмів надання, стандартизації (А. Ліпенцев, О. Поляк, 

В. Сороко, Н. Ходорівська). 

Необхідним для дослідження вбачається розгляд сучасних праць науковців 

галузі державного управління щодо висвітлення проблематики професійної 

діяльності державних службовців та пошуку шляхів її вирішення. Системне 

вивчення наукових джерел щодо зазначених питань, їх узагальнення надає 

можливість зробити висновок, що науковий інтерес до професійної діяльності 
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державних службовців зростає, про що свідчать розробки саме вітчизняних 

науковців у галузі державного управління: Н. Липовської, О. Оболенського, 

В. Сороко та ін. 

У сучасних наукових працях дослідників державного управління та 

державної служби визначилися і такі напрямки її розгляду: державна служба як 

соціальний інститут; державна служба як правовий інститут; державна служба як 

професійна, суспільна діяльність; державна служба як система; державна служба 

як публічно-правові відносини між державою і службовцем.  

Наприклад, розглянемо державну службу як систему, що характеризується 

наявністю різноманітних структурних елементів, своєрідністю зв’язків, 

закономірностей та особливостей. Процес становлення державної служби в 

сучасній Україні є складним і багатоаспектним, проходить в умовах підвищеного 

інтересу зовнішнього середовища, виборчого процесу, зростання нестабільності 

та зільшення вірогідності кризових явищ. Саме тому він пов’язаний з 

трансформацією інститутів державної влади та законодавства, вимагає 

ефективного законотворчого процесу і насамперед зміни ментальності 

суспільства.  

Комплексність проблеми регулювання професійної діяльності державних 

службовців робить необхідним розгляд проблеми формування та розвитку 

системи державної служби в умовах суспільних змін, зумовлює необхідність 

аналізу наукових напрацювань як вітчизняних так і зарубіжних вчених в 

історичному дискурсі. Слід зазначити, що історіогріфічний розгляд із цієї 

проблематики спрямовано на такі блоки наукових проблем: 1) державна служба в 

контексті різних теретико-методологічних підходів; 2) державна служба в 

контексті процесів модернізації; 3) регулювання професійної діяльності 

державних службовців як елементів системи державної служби. 

Дослідження фахових наукових джерел з означеної проблематики 

приводять до висновку, що витоки теоретичних засад формування та розвитку 
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системи державної служби та її правового регулювання варто шукати у працях 

вчених різних галузей знань.  

Реформування державної служби, здійснюване в межах децентралізації, 

ототожнюється з процесом радикальної перебудови відносин держави з 

громадянським суспільством. Такий підхід відповідає спрямованості наукового 

пошуку в європейській та світовій науці. Означеній проблематиці присвячені 

монографії за редакцією Н. Нижник і Н. Гончарук «Адміністративна реформа в 

Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи», «Публічна адміністрація в 

Україні: становлення та розвиток», А. Гальчинського «Суперечності реформ: у 

контексті цивілізаційного процесу», Я. Гонцяжа, Н. Гнидюк «Адміністративна 

реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості. Як знайти конструктивний 

шлях для реалізації основних компонентів адміністративної реформи?», навчальні 

посібники за редакцією: А. Михненка «Управління якістю суспільних реформ»,  

О. Леонова «Реформування державної служби в контексті адміністративної 

реформи», В. Сороко «Результативність та ефективність державного управління і 

місцевого самоврядування», монографія С. Кравченка «Державно-управлінські 

реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження», 

колективна монографія за редакцією І. Кресіної «Адміністративно-територіальна 

реформа в Україні: політико-правові проблеми», монографія І. Коліушка 

«Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні»,  

статті С. Коника «Теорія реформ та проблеми адміністративно-територіального 

устрою України», В. Сороко «Парадигма динамічної і гнучкої державної служби 

як основа сучасної адміністративної реформи». Дослідженню концептуальних 

питань організації державної служби присвячена монографія С. Серьогіна 

«Державний службовець у відносинах між владою і суспільством» та ін.  

Аналіз проведених теоретико-методологічних напрацювань у системі 

реформування державної служби дозволяє зазначити, що в колі вітчизняних 

науковців здебільшого превалює вузьке розуміння реформи, без взаємодії 

державної служби з місцевим самоврядуванням та громадянським суспільством. 
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Деякі науковці, серед яких С. Кравченко, у монографії «Державно-управлінські 

реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження» 

наголошують, що державно-управлінські реформи мають розглядатися як єдине 

ціле разом з реформою місцевого самоврядування та механізмами їх взаємодії з 

агромадськістю. Автор за допомогою структурно-функціонального методу 

проаналізував аспекти взаємодії інституту державної служби і громадянського 

суспільства, а також вияв чинники впливу політичних процесів на принципи 

організації і функціонування державної служби, які частково розкриті також у 

статті І. Письменної «Система принципів державної служби України в сучасних 

умовах суспільного розвитку».  

Важливий науковий та практичний інтерес викликає вивчення процесів 

становлення державної служби та осмислення основних тенденцій її розвитку. 

Компаративно-історичний метод дослідження дав змогу прослідкувати еволюцію 

становлення державної служби в Україні, якому присвячена робота за загальною 

редакцією Т. Мотренка «Історія державної служби в Україні: у 5 т.».  

Традиційно проблеми організації і регулювання державної служби 

розглядає наука «Державне управління». Водночас правова складова державної 

служби – один із найважливіших елементів її організації, що обумовлює особливу 

роль правової науки у дослідженні проблем формування і розвитку цього 

інституту. У дисертаційному дослідженні для аналізу розвитку інституту 

державної служби України в нормативно-правовому контексті використовуються, 

зокрема, роботи таких дослідників, як: В. Авер’янов [1, 2], Ю. Битяк [13, 14],  

М. Василенко [16], В. Венедиктов [81], О. Дрозд [32, 33, 34], В. Колпаков [59, 60, 

61], П. Любченко [73], Н. Нижник [76], О. Оболенський [77, 78, 79, 80],  

В. Погорілко [74], О. Скакун [188, 189, 190], В. Шаповал [201]. Згадані праці 

дозволили наскрізно відобразити у дисертації основи правового регулювання з 

питань державної служби в публічно-управлінському аспекті та всебічного огляду 

суміжних сфер правового регулювання.  
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Стосовно публічних інтересів під час подібних досліджень цілком 

справедливо В. Б. Авер’янов відмічав, що при розв’язанні цієї проблеми 

вирішальним є характер самого регулювання цих відносин, який проявляється у 

специфічній меті регулювання та його юридичних наслідках [2, с. 9-10]. 

Інформаційно-емпіричну основу дисертаційної роботи склали нормативно-

правові акти, що регулюють сферу державної служби в Україні, а також 

визначають цілі й завдання реформування даного державного інституту. До них 

відносяться: Конституція України, міжнародні правові акти, закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних 

органів виконавчої влади, нормативні акти інших державних органів. 

На початку дослідження варто відзначити також вагомий внесок 

закордонних науковців у розгляді питання якісно нових механізмів державного 

управління. У статті «Базові ідеї НДМ та їх розвиток» вчений Дж. Бостон 

відмічає, що центральні риси, принципи та адміністративні доктрини нового 

державного менеджменту по-різному визначалися, класифікувалися та 

підраховувалися. При цьому він виділяє вагомий внесок у розвиток теоретичного 

напряму таких вчених як К. Худ, П. Данлеві, Д. Озборн та Т. Геблер. Також 

науковцем акцентується увага на впливі менеджеризму (особливо ідей  

П. Друкера) на становлення концепції Д. Озборна та Т. Геблера. Також дослідник 

додає, що спільне дослідження науковців – «…книга, яка беззаперечно 

сформувала реформи державного управління у багатьох країнах протягом 1990-х, 

не лише у США» [206]. 

Грунтовний аналіз низки принципів нового державного управління 

запропонований Т. Геблером та Д. Озборном окреслено у статті Т. Гловера з 

Університету Ватерлоо «Переосмислення місцевого управління в Канаді: сучасні 

виклики для практиків дозвілля». Вчений відмічає, що упродовж 1990-х років 

місцеве управління Канади зазнало динамічних змін, які значною мірою були 

продиктовані популяризацією ідей американського наукового тандему [211]. 
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В. Соловйов у статті «Новий державний менеджмент: визначення, сутність 

і ґенеза поняття» посилається на роботу цього наукового тандему, зазначаючи: 

«Дослідники Д. Озборн та Т. Геблер  пропонують розглядати новий державний 

менеджмент (НДМ) як «глобальну парадигму перетворень» та реформаторський 

рух». На практиці це означає розширення управлінських повноважень і 

самостійності «державних менеджерів» в організації надання послуг населенню 

на так званому квазі-ринку (система виконання визначених функцій держави 

недержавними організаціями – кванго) та підвищення їхньої відповідальності за 

продуктивність, що в умовах ринку розглядається як «задоволення потреб 

споживачів», в ролі яких виступають громадяни» [191, с. 82]. 

У статті «Наукові концепції, підходи та методи реформування державного 

управління в Україні» І. Костюк досліджує можливість імплементації досвіду 

реформування у зарубіжних країнах до вітчизняних реалій та відмічає: «Проблеми 

сутності, змісту методологій та наукових підходів до визначення терміну реформи 

державного управління досить інтенсивно осмислюється в роботах таких 

науковців як Г. Атамначук, Д. Осборн, Т. Геблер, С. Глазьев, В. Гурне, Б. Лазарєв, 

В. Райт. Однак на даний час залишаються дослідженими не повною мірою 

питання щодо визначення аналізу та зв’язку між завданнями та результатами 

використання тієї чи іншої наукової концепції, підходів та методів реформування 

державного управління на практиці та в теорії» [63, с. 37]. 

Більше того, достатньо багато дисертаційних досліджень, які в 

обґрунтуванні теоретичних засад власних досліджуваних проблем доволі часто 

посилаються на концепцію нового державного управління Д. Озборна та  

Т. Геблера. В цьому контексті варто згадати такі праці: «Модернізація державного 

управління в контексті реформування політичної системи» Ю. Друка, 

«Методологія становлення і розвитку інноваційної теорії державного управління» 

О. Орлова, «Тенденції розвитку державного управління: теоретичний аспект» О. 

Решоти, «Теоретичні основи та розвиток державного соціально-орієнтованого 

управління» В. Лобаса, «Синергетичні концепції та моделі оптимізації системи 
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державного управління» І. Черленяка, «Удосконалення системи місцевого 

управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду», Л. Михайлишин, 

«Маркетингова спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування»  

І. Дробязко, «Організаційно-правові засади впровадження менеджменту якості в 

органах місцевого самоврядування» Г. Мінаєвої, «Адаптація зарубіжного досвіду 

реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні»  

Т. Астапової, «Вплив глобалізації на систему державного управління»  

Р. Войтович та інші. 

Проводячи аналіз вищенаведених наукових праць, можна зазначити, що 

новий державний менеджмент як управлінська діяльність, що охоплює 

правовідносини з питань державної служби, базується на критиці класичної теорії 

державного управління, зокрема ідей Д. Валдо, М. Вебера, В. Вільсона та інших. 

На підставі аналізу наукових розробок вітчизняних і зарубіжних 

дослідників з реформування і модернізації державної служби встановлено, що до 

цього часу використовувалися тільки окремі аспекти зарубіжного досвіду. 

Комплексне дослідження можливостей використання зарубіжного досвіду 

дозволить узагальнити досягнуті результати та визначити шляхи вдосконалення 

реформування державної служби та її правового регулювання в контексті 

публічного управління. 

Цікаво, що з категорії «управління» вирізняється категорія «державне 

управління», з якого вирізняється господарське управління, що є категорією 

«менеджмент». «Управління», «державне управління», «регулювання» та 

«менеджмент» - не рівнозначні поняття, і їх ототожнення різними науковими 

школами не є коректним, водночас бачиться можлива цілісність, органічна 

єдність цих категоріальних понять [204]. 

Стратегія розвитку законодавства у сфері державної служби є одним із 

основних напрямів здійснення адміністративної реформи країн Європейського 

Союзу. Необхідність обґрунтування стратегії розвитку законодавства у сфері 

державної служби викликає потребу вивчення найліпших практик і позитивного 
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європейського досвіду модернізації законодавствау сфері державної служби. 

Цікавими у контексті імплементації законодавства України у сфері державної 

служби до європейського законодавства стали роботи М. Василенко 

«Організаційно-правові аспекти адаптації державного управління і державної 

служби України до стандартів ЄС» [16, с. 37-40], А. Кірмачa «Європейський 

досвід правового регулювання службової кар’єри державних службовців» [55, 

 с. 161-164], Н. Гнидюк «Механізми координації європейської політики: практика 

країн-членів та країн-кандидатів» [19]. 

Окремо до згаданого досвіду можемо звернутися завдяки працям  

згаданої авторки, котра зазначає, що зацікавленість українського суспільства в 

модернізації державних інституцій на основі європейських підходів є досить 

активною, що, у свою чергу, вимагає вдосконалення, а подекуди і розбудови 

злагоджених механізмів державного управління. Євроінтеграційні прагнення 

України ставлять на порядок денний питанняпро вдосконалення системи 

виконавчої влади, оскільки саме вона відповідальна за реалізацію різноманітних 

державних функцій, у тому числі і політики європейської інтеграції. 

Адміністративні перетворення, через які пройшли органи виконавчої державної 

влади України, не мали системного характеру і практично не торкнулися 

механізмів побудови адекватної системи координації політики, яка б 

забезпечувала вироблення та реалізацію спільних рішень, особливо в напрямку 

європейської інтеграції [20]. 

Крім того, значна кількість дослідників займалась аналізом проблематики 

проходження державної служби окремими категоріями службовців, наприклад 

працівниками органів внутрішніх справ (О. Б. Аксютін [4], М. І. Ануфрієв [5],  

П. І. Павленко [82]), підрозділів внутрішньої безпеки (В. В. Марков [70]), ДПС 

України (О. В. Артеменко [6], О.О. Бандурка [8], О. П. Дзісяк [31]), прокуратури 

(В. В. Шуба [202]), установ виконання покарань (Є. Ю. Бараш [9]), дипломатичної 

служби (Т. І. Биркович [12]), служби в органах місцевого самоврядування  

(О. І. Бедний [11]) тощо.  
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Не можна не звернути увагу й на те, що суттєвий внесок у розроблення 

публічно-управлінських аспектів державної служби зробили представники науки 

державного управління, зокрема І. О. Дегтярьова, Ю. В. Ковбасюк,  

А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, Н. Г. Плахотнюк, С. М. Серьогін. 

Разом з тим, проведений аналіз свідчить, що в науковій літературі немає 

порівняльних досліджень, присвячених комплексному вивченню досвіду проблем 

правового регулювання державної служби в умовах реформи публічної 

адміністрації. Відтак існує потреба у такому дослідженні, що необхідне для розвитку 

теорії і вдосконалення практики відповідного реформування. Незважаючи на значну 

кількість публікацій про державну службу, у науковому просторі України замало 

робіт, присвячених її інституційному розвитку в умовах трансформації 

законодавтсва. Нові підходи, пошуки шляхів удосконалення регулювання 

державної служби потребують більш широкого наукового вивчення.  

 

1.2. Загальна характеристика формування та розвитку законодавства 

у сфері державної служби 

 

Після набуття Україною статусу суверенної та незалежної держави значно 

побільшало робіт і наукових досліджень проблем становлення, розвитку та 

функціонування державної служби. Початком цього стали відповідні зміни в 

соціально-політичному житті країни, спрямовані на формування громадянського 

суспільства, втілення принципів демократичної, правової, соціально орієнтованої 

держави, передбачених Основним Законом України. За таких умов перед наукою 

та практикою постало досить важливе питання: розробити та впровадити в 

національну правову систему таку модель державної служби, яка б увібрала в себе 

загальновизнані міжнародні стандарти та найкращі досягнення демократичних 

країн, а також враховувала національні правові традиції та суспільно-політичну 

ситуацію в нашій країні на той час.  
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Крім того, як означено В. Є. Воротіним, Конституцією України встановлено 

право кожної людини на гідні умови їх життя, що включає право на соціальний 

захист [17]. Такі ж права повинні реалізовуватись державними службовцями.   

Недосконалість та фрагментарність нормативно-правових актів, що 

визначають принципи та напрями функціонування державних органів, регулюють 

проходження державної служби та закріплюють правовий статус державних 

службовців, а також недостатня розробленість цих питань у науковій літературі, 

спонукали науковців та дослідників не лише у галузі знань державного 

управління, а й у галузі конституційного, адміністративного, трудового права, 

історії та теорії держави і права до надання пропозицій щодо оптимальних 

моделей державної служби, які б ураховували сучасні суспільно-політичні умови, 

характер нормотворчості та позитивний зарубіжний досвід.   

Для вивчення означених питань важливо відзначити праці фахівців, серед 

яких праці В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка,  

І. П. Голосніченка, І. С. Гриценка, С. Д. Дубенко, М. І. Іншина, І. Б. Коліушка,  

В. К. Колпакова, В. К. Малиновського, Т. В. Мотренка, Н. Р. Нижник,  

О. Ю. Оболенського, О. В. Петришина, В. Ф. Погорілка, В. П. Тимощука,  

В. М. Шаповала та інших. Завдячуючи їх фундаментальним науковим 

дослідженням теоретичних і прикладних проблем у сфері державної служби під 

час вступу, проходження та її припинення, було б доволі ускладненим питання 

побудови публічно-управлінських відносин на якісно новій основі належного 

врядування. 

Державна служба займає ключову позицію у дослідженнях органів 

державної влади і формування відповідних теоретичних засад та потребує 

науково обґрунтованого вибору пріоритетних напрямів модернізації й розробки 

політичних пропозицій, стратегій управління як важливого інструменту 

формування та реалізації відповідної державної політики. Державна служба також 

відноситься до найважливіших видів суспільно корисної діяльності, зміст якої 

полягає у виконанні надважливих завдань і функцій держави. Відтак ставлення до 
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державної служби, створення оптимальних умов для її проходження державними 

службовцями є показником розвитку інституту державної служби та впливає на 

рівень розвитку належного врядування в країні. 

Однак трансформація підходів до розуміння сутності державного 

управління, еволюційне переорієнтування досліджень на забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина зумовили необхідність комплексного вивчення 

сучасного стану державної служби України та пошуку її якісно нових наукових 

моделей.  

Модернізація державної служби та вдосконалення управління людськими 

ресурсами спрямовані на удосконалення існуючої системи державного 

управління, подолання існуючих в системі державної служби та в діяльності 

державних органів проблем, зокрема проблем законодавчого, організаційного та 

інституційного забезпечення державної служби, створення професійної, 

політично неупередженої, стабільної, високоефективної, відповідальної і 

престижної державної служби, здатної надавати громадянам якісні й доступні, на 

рівні європейських стандартів публічні послуги [22, с. 43]. 

Державна служба асоціюється, як правило, з публічною суспільно-

корисною діяльністю. У даному питанні можливо погодитись з  

Ю. Оболенським, що під поняттям «служба» необхідно розуміти професійну 

діяльність, сферу діяльності, систему організацій, установ і підприємств, 

соціально-правовий інститут, який покладає на осіб, які займаються службовою 

діяльністю, певні правові норми [78]. За радянських часів поняття «державна 

служба» визначалося як «сукупність юридичних норм, що встановлюють 

правовий стан державних службовців, умови й порядок проходження державної 

служби, види заохочень і відповідальності державних службовців». Подібне 

розуміння державних службовців і досі має місце в різних країнах світу, 

наприклад, у Франції, Великобританії, Канаді та інших. При цьому 

спостерігається досить різноманітне використання термінів – «державна служба» 
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(state service), «публічна служба» (public service), «цивільна служба» (civil service), 

що несе в собі різний функціональний зміст [47, с.159].      

Під терміном «державна служба» у широкому тлумаченні приймається 

виконання службовцями своїх обов’язків в усіх державних організаціях: в органах 

державної влади, на підприємствах, в установах, в інших організаціях [17]. Тобто, 

по суті, в деяких країнах вище наведене визначення поширюється на працівників 

освіти, науки, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, керівників 

державних підприємств та їх заступників.       

 У вузькому розумінні «державна служба» визначається як інститут, який 

регламентує діяльність державних службовців в органах державної влади, які 

обіймають посади державної служби. Проте важко не погодитись із зауваженнями 

науковців, які критикують вузький підхід до трактування державної служби, 

оскільки служіння державі тут зводиться до служіння державному органові і 

відбувається ототожнення понять «держава» і «державний орган» [66, с. 11]. 

 Науковці дають різні варіанти визначення терміну «державна служба». 

Найчастіше він визначається саме як вид діяльності, але цей термін може 

розглядатися також як галузь науки, права, законодавства [3, с. 25-30].  

С.Д. Дубенко пропонує розглядати державну службу як систему органів держави, 

кожен з яких відповідно до предмету його компетенції може бути названий 

службою [35, c. 5]. Ю.П. Битяк розглядає державну службу як складову 

соціального управління, оскільки прийнято поділяти соціальне управління на 

громадське, що здійснюється органами місцевого самоврядування та державне, 

під яким розуміється специфічний вид державної діяльності – виконавча 

діяльність, функціонування якої пов’язане з формуванням особливої правової 

сфери – адміністративного права [14]. Є.С. Черноног пропонує власне визначення 

державної служби: державна служба – це сукупність державних організаційно-

правових та соціально-економічних інститутів, які призначені для реалізації 

державних завдань та функцій шляхом професійного виконання державними 

службовцями своїх посадових обов’язків і реалізації повноважень в інтересах 
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громадянського суспільства [200, с. 17]. С.М. Серьогін розглядає державну 

службу як форму, механізм, засіб реалізації державою владних функцій, що у 

своїй гносеологічній основі поєднує велику кількість сфер знання таких, як 

політологія, правознавство, соціологія або філософія влади [185, с.37]. 

В. Малиновський визначає державну службу як складову частину інституту 

публічної служби, що у свою чергу складається з цивільної та спеціальної служби. 

З таким розмежуванням варто частково погодитись, адже з одного боку за 

словами згаданого автора державна служба може виступати як державний і 

правовий соціальний інститут, що здійснює в межах своєї компетенції реалізацію 

функцій і завдань органів державної влади шляхом професійного виконання 

службовцями своїх обов'язків, з іншого - вона може розглядатися як 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 [68].  

Водночас у світі спостерігається значна відмінність у моделях управління, а 

відтак, у визначеннях та сферах поширення державно-службових відносин. І 

можна погодитися з Даніелем Боссартом та Крістофом Деммке, що жодну з них 

не можна вважати такою, щопревалює, бо чимспецифічніший порівняльний 

підхід, тим більше відмінностей. Навіть аналогічні концепції в різних країнах ЄС 

реалізуються по-різному [15].   

На законодавчому рівні термін «державна служба» вперше вжито в Законі 

України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року. У ньому «державна 

служба» в Україні визначається як професійна діяльність осіб, які обіймають 

посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів 

[99]. 

У Законі України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII 

міститься більш широке визначення терміну «державна служба – це публічна, 

професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань 
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і функцій держави, зокрема щодо: аналізу державної політики на 

загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій 

стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи 

проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-

правових актів, проектів міжнародних договорів; забезпечення реалізації 

державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних 

програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; забезпечення 

надання доступних і якісних адміністративних послуг; здійснення державного 

нагляду та контролю за дотриманням законодавства; управління державними 

фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; управління 

персоналом державних органів; реалізації інших повноважень державного органу, 

визначених законодавством» [100]. 

Державна служба повинна забезпечувати соціальну стабільність, безпеку, 

ефективне функціонування всієї інфраструктури, необхідної для розвитку 

економіки, роботу установ освіти, культури, транспорту, інфраструктури і всього, 

що потрібно для забезпечення життя суспільства. Державна служба має 

відігравати грати значну роль у досягненні передбачених Конституцією України 

цілей розвитку суспільства, вона відповідальна за збереження демократичної 

стабільності і дотримання принципів правової держави, за забезпечення прав і 

свобод громадян.  

Виходячи з розуміння державної служби як публічного інституту і 

розуміння державної служби як діяльності, спрямованої на безпосередню 

реалізацію функцій держави, можна виділити для порівняння три великі сфери в 

системі державно-службових відносин: 

1) організація системи державної служби; 

2) формування статусу державного службовця;  

3) механізми проходження державної служби. 

Лібералізація всіх сфер суспільного життя в Україні, яка детермінується 

європейським вектором стратегічного розвитку держави, вплинула і на 
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переосмислення сутності державної служби, що в теперішній час здебільшого 

розуміється як сервісна і регуляторна діяльність державних службовців [55]. 

Власне, зміст поняття «державна служба» чітко визначений у Законі України 

«Про державну службу» як «публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави» [110]. 

М. М. Іжа в своїх статтях, присвячених професійній підготовці державних 

службовців, зазначав, що «вимоги, які ставляться до рівня підготовки державних 

службовців досить високі, значна кількість державних службовців, котрі вступили 

на державну службу, володіли недостатніми знаннями та досвідом у даній сфері. 

Саме недостатній рівень знань, умінь багатьох посадовців, неспроможність ними 

приймати адекватні до викликів зовнішнього середовища рішення й 

організовувати їх якісне та ефективне виконання, призводить до виникнення 

кризових ситуацій в суспільстві» [49]. 

У публікаціях, що стосуються інституту державної служби, Ю. П. Битяк 

акцентує увагу на аналізі соціальної  ролі, функцій, поняття та видів державної 

служби, а також на визначенні напрямів удосконалення законодавства про 

державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Згадані праці 

вважаються першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки дослідити проблемні 

питання організації і правового забезпечення державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування в Україні та сформулювати авторське бачення 

шляхів їх вирішення [13]. 

Вищезгаданий автор приділяє небагато уваги розмежуванню таких 

ключових понять, як «посадова особа», «службова особа», «державний 

службовець», «політична посада», «публічна служба», «патронатна служба» тощо. 

Обґрунтовуючи необхідність ухвалення нового Закону України «Про державну 

службу», цей автор наголошує на доцільності законодавчого визначення цих 

понять, однак конкретних пропозицій з даного приводу не надає [13, с. 379]. У 
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даному аспекті варто відзначити, що проблема чіткого визначення понятійного 

апарату, є принциповим питанням, ухваленим законодавцем. 

До прикладу Д. В. Балух в ході аналізу проблемних аспектів управління 

державною службою концентрує увагу на дослідженні теоретичних та 

організаційно-правових засад управління державною службою в Україні. 

Результатом його наукових пошуків стало розмежування понять «служба», 

«публічна служба» і «державна служба», «управління державною службою» і 

«управління персоналом державної служби»; з’ясування сутності та правової 

природи державної служби як об’єкта державного управління; визначення 

поняття, складу та різновидів державно-службових правовідносин; з’ясування 

цілей, завдань, функцій та принципів управління державною службою [7].  

О. О. Кравченком також проводиться аналіз організаційно-правових 

аспектів управління державною службою. При цьому основну увагу згаданий 

автор зосереджує на узагальненні історичного досвіду організації та нормативно-

правового забезпечення державної служби в Україні, узагальненні зарубіжного 

досвіду управління державною службою, виявленні основних підходів та 

напрямів його реформування, визначенні основних шляхів удосконалення 

організаційно-правових засад управління державною службою України тощо [65, 

с. 5–6] . 

Так само як вищезгадані автори О. О. Кравченко акцентує увагу на 

комплексному характері інституту державної служби. Зокрема, зазначає, що «як 

об’єкт управління, державна служба в Україні – це складне комплексне 

утворення, яке вбирає в себе багато аспектів свого існування», «з юридичної 

точки зору вона є комплексним міжгалузевим інститутом, що включає в себе 

норми різних галузей права» [65, с. 88].  

О. С. Продаєвич у своїй праці основну увагу зосереджує на аналізі 

організаційно-правових аспектів проходження цивільної державної служби в 

Україні. Задля цього ним визначається роль і місце проходження державної 

служби в інституті державної служби; аналізує чинне законодавство про 
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проходження державної служби та формулює пропозиції щодо його 

удосконалення; уточнює поняття та елементи проходження державної служби, 

здійснює розмежування понять «проходження державної служби» і «просування 

по державній службі»; обґрунтовує значення державної посади для проходження 

державної служби; встановлює процесуальні засади проходження державної 

служби та виокремлює їх види; встановлює органи управління проходженням 

державної служби, визначає їхні повноваження; з’ясовує поняття, сутність, види 

та етапи службової кар’єри, її місце і роль у проходженні державної служби тощо 

[177,  с. 5].   

У контексті даного дисертаційного дослідження поняття «регулювання» (від 

лат. regulo – правило) означає упорядкування, налагодження, приведення чогось у 

відповідність з чимось.  

Фундаментальнее дослідження сутності та особливостей нормативно-

правового регулювання службово-трудових відносин державних службовців 

проведене М. І. Іншиним [50, c. 6–9], який першим серед плеяди сучасних 

вітчизняних науковців дослідив інститут державної служби у взаємозв’язку з 

галуззю трудового права як важливий чинник регулювання суспільного життя та 

виконання державних завдань і функцій. 

М. І. Іншин у свої працях зазначає, що по-перше, правове регулювання – це 

встановлені і гарантовані державою заходи необхідної і можливої поведінки 

державного службовця в сфері державно-службових відносин. З їх зміною 

трансформується і правовий статус державного службовця (наприклад, 

підвищення, пониження, звільнення, відставка, вихід на пенсію). Основу 

правового статусу державного службовця складають п’ять груп державно-

службових норм, що визначають обов’язки, права, обмеження, гарантії та 

економічне забезпечення. Тобто, відповідні норми визначають правовий статус 

державних службовців – умови і порядок вступу і проходження державної 

служби, посадові права і обов’язки, види юридичної відповідальності та 

заохочення тощо, іншими словами – регулюють державно-службові відносини. У 
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зв’язку з викладеним, пропонуємо у вищенаведеному визначенні замінити 

«економічне забезпечення» на «соціальне забезпечення», що є більш точним і 

коректним, та відповідає термінам в нормативно-правових актах, котрі регулюють 

питання у сфері державної служби. 

Правовий статус державного службовця, на його думку, є неоднорідним для 

всіх державних службовців, що обумовлюється розгалуженістю апарату 

державної служби та законодавства. 

Крім того, правовий статус державних службовців, за позицією згаданого 

автора, характеризується наявністю адміністративно-правового статусу, що 

полягає в тому, що: їхні права та обов’язки встановлюються, як правило, у межах 

компетенції органів, в яких вони перебувають на державній службі; діяльність 

державного службовця підпорядкована виконанню завдань, покладених на 

відповідних орган, і носить офіційний характер; службові права та обов’язки 

характеризуються єдністю, своєрідність якої полягає в тому, що їх права 

одночасно є обов’язками, адже вони повинні використовуватися в інтересах 

служби, а обов’язки – правами, бо інакше обов’язки неможливо буде здійснити; 

здійснення службовцем своїх прав та обов’язків гарантується законодавством; 

вони мають право на службову кар’єру; передбачені обмеження їх загально 

громадських прав з метою ефективності службової діяльності; для них 

передбачені певні пільги, а також підвищена відповідальність за здійснення 

правопорушень.  

 Таким чином, на наш погляд, згадані підходи є достаньо комплексними. 

Більш ґрунтовними пропозиціями щодо правового статусу та інших питань  

правового регулювання в подальшому стала система нормативних актів, 

прийнятих на виконання Закону, що охопила усі правовідносини щодо 

проходження служби. 

Цікавими є також думки науковців, що певна посада державного службовця 

береться за основу моделі державної служби [35, с. 43]. Державні службовці як 

співробітники державного органу фактично перебувають на службі у держави і 
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виконують її завдання та функції. Саме вони є останньою ланкою державного 

управлінського механізму, через яку реалізується державна влада, втілюються в 

життя управлінські рішення. Таким чином, держава набуває реальності та сили 

завдяки персоналу (кадровому складу) своїх органів [42, с. 139–140].   

Стосовно визначення «посади», зазначимо, що воно є основоположним не 

лише з теоретичного, а й з практичного погляду, адже є ключовим у понятійно-

категорійному апараті Закону, застосовується для усіх правовідносин з питань 

вступу та проходження служби, зокрема у процесі призначення, переведення, 

зміни істотних умов служби тощо. 

С. Д. Дубенко у вищезгаданій праці відзначає, що державний службовець 

має певне правове становище, тобто правовий статус, що за її визначенням, є 

сукупністю прав, свобод, обов’язків, обмежень, заохочень, відповідальності, що 

встановлені законодавством і гарантовані державою. Поряд з цим  

О. Ю. Дрозд окреслює, що правовий статус державних службовців характеризує 

поряд з іншими положеннями інститут державної служби як комплексну галузь 

законодавства [33, с. 321].   

Варто погодитись з обома авторами та на підставі проведеного аналізу 

вищенаведених наукових поглядів пропонується модель поділу правового 

регулювання статусу державних службовців: вертикальний і горизонтальний. 

Вертикальний поділ державних службовців за правовим статусом полягає в 

розмежуванні державних органів за рівнем юрисдикції (центральний, обласний, 

районний рівні). 

Горизонтальний поділ державних службовців здійснюється за групами 

оплати праці (від спеціаліста до керівника державного органу). 

Означений автором цього дослідження поділ знайшов своє законодавче 

відображення у новій редакції Закону.  

Наступне поняття, що є не менш важливим для нас та має прямий вплив на 

правове регулювання у сфері державної служби, це поняття «проходження 

державної служби».  
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З цього питання цікавим є аналіз згаданої праці О. Ю. Дрозда щодо 

проходження державної служби як складової предмета адміністративно-правового 

регулювання, у якій йде мова про декілька точок зору різних авторів. Так, 

проаналізовано, що  О. П. Ноздрачов термін «проходження державної служби» 

трактує як будь-які переміщення на державній службі після первинного 

призначення на державну посаду (прийняття на державну службу).  

Ю. М. Старилов вважає, що проходження державної служби – це тривалий 

процес, який 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 [33, с. 169]. 

У цілому згадані автори досить вдало, на наш погляд, зформулювали 

наведені визначення, додатково до яких  можливо лише додати період 

проходження професійного навчання, а також строк здійснення дисциплінарного 

провадження. 

Проходження державної служби відповідно до Закону базується на 

принципах верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, 

доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до державної служби, 

політичної неупередженості, прозорості та стабільності. 

Теоретичне обґрунтування принципів державної служби в процесі 

державного управління та проходження служби відіграє важливу роль.  

У наукових колах доволі поширеними є дискусії щодо етапів (стадій) 

проходження державної служби. Так, О. П. Коренєв під проходженням державної 

служби розуміє систему юридичних фактів, що приводять до виникнення, зміни 

та припинення державно-службових відносин. Це – прийняття (зарахування) на 

державну службу, атестація, переміщення, стимулювання службової діяльності 

працівників, відповідальність державних службовців, припинення державної 

служби [33, с. 170]. Водночас, на нашу думку, у разі такого формулювання 

відсутнє розмежування етапів проходження державної служби та методів 
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державного управління (наприклад, стимулювання та відповідальність державних 

службовців є методами впливу на державного службовця в процесі реалізації його 

завдань та функцій, проте це не є етапами проходження державної служби). 

 Крім того, О. Ю. Дрозд розглядає ще кілька точок зору деяких науковців та 

вказує думку Д. М. Бахраха, котрий зазначив, що проходження державної служби 

– це динаміка службового статусу особи, яка обіймає державну посаду, тобто її 

кар’єра.             

 У свою чергу, П. Т. Павленчик під проходженням державної служби розуміє 

організаційно-правовий процес (від добору кадрів, юридичного прийняття на 

державну службу і виникнення державно-службових відносин, подальшого 

просування по службі до її припинення), що забезпечує реалізацію правового 

статусу державного службовця, комплектування якісного складу державних 

службовців та виконання ними посадових обов’язків. Етап просування по службі 

автор як найбільшу за тривалістю складну підсистему проходження державної 

служби в Україні, що поділяється на менші компоненти (служба на окремих 

посадах, у певній категорії посад, з відповідним рангом тощо), для яких 

характерні практично всі елементи проходження державної служби [83].   

 Згадані науковці, розглядаючи етапи проходження державної служби в 

окремих органах державної влади, визначають наступні: 1) вступ на службу, 

складання присяги; 2) переміщення по службі; 3) просування по службі (кар’єрне 

зростання), атестація, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації; 4) застосування заходів заохочення та стягнення; 5) припинення 

служби в державних органах.  

Автором цієї дисертації, з урахуванням правового регулювання, 

передбаченого Законом, пропонується виділити такі етапи проходження 

державної служби: 1) вступ на державну службу (призначення на посаду 

державної служби); 2) прийняття присяги державного службовця; 3) просування 

державного службовця по службі; 4) оцінювання результатів службової 

діяльності; 5) підвищення рівня професійної компетентності державних 
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службовців; 6) припинення державної служби. Надалі пропонуємо розглянути в 

роботі кожну стадію проходження державної служби в контексті правового 

регулювання. 

Як бачимо, державна служба пов’язана з повсякденним вирішенням 

управлінських завдань: збиранням, аналізом і узагальненням інформації, 

розробленням проектів альтернативних і адекватних рішень, проектів актів 

законодавства, контролем їх виконання, задоволенням потреб населення, що 

врегульовуються державою тощо. 

Автор вважає, що державна служба, ґрунтуючись на основних завданнях 

правової держави, формує та реалізовує державну політику із забезпечення 

цілісності та стійкості основних засад держави, виконання вимог Конституції і 

законів України, верховенства права, законності забезпечення ефективної роботи 

державних органів відповідно до їх компетенції, викорінення бюрократизму, 

корупції та інших негативних явищ на шляху до доброчесності. 

Враховуючи викладене, можна  погодитись, що державна служба є 

самостійним інститутом, оскільки за своїм змістом та суттю державна служба в 

особі спеціально уповноважених осіб здійснює в рамках своєї компетенції 

реалізацію цілей та функцій органів влади та управління шляхом професійного 

виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків і повноважень, 

що забезпечують взаємодію держави і громадян у реалізації їх інтересів, прав і 

обов’язків. Інститут державної служби є досить великим системним утворенням з 

багатьма видами та напрямами діяльності, суб’єктами та об’єктами різних рівнів 

управління, зв’язками внутрішніми – між ними і зовнішніми – з іншими 

соціальними системами. Для єдності правового регулювання та уникнення 

надмірних законодавчих особливостей проходження служби в різних державних 

органах пропонується здійснювати згадане регулювання виключно Законом 

України «Про державну службу» та посилити роль Національного агентства 

України з питань державної служби, його територіальних підрозділів. 
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Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що мета й завдання 

державної служби завжди формуються з урахуванням конкретних історичних, 

політичних, соціально-економічних і культурних умов. За допомогою функцій 

державної служби здійснюється практична діяльність системи органів державної 

влади з аналізу та реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм; забезпечення надання доступних і якісних 

адміністративних послуг; здійснення державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства; управління державними майном та фінансовими 

ресурсами; управління персоналом державних органів та інших.  

При цьому питання дотримання законодавства у діяльності державних 

органів є основоположними, закладають суспільну довіру до інституцій, а відтак 

мають бути посиленими людськими і фінансовими ресурсами, зокрема шляхом 

зміцнення інституційної спроможності юридичних служб державних органів, 

надання їм кадрової та фінансової автономності від керівництва державного 

органу, у якому вони працюють, унеможлививши тим самим їх лояльність у 

питаннях принципової позиції (підготовка зауважень, візування проектів рішень, 

представництво інтересів в судах тощо). Це можливо шляхом утворення 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо правильного 

застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог 

законодавства (Державна юридична служба та відповідні територіальні 

підрозділи) [39, с. 116].  

За пропозиціями, що містяться у проведеному дослідженні, можливо 

визначити кілька шляхів для реформування наявної ситуації. По-перше, 

пропонується внесення змін до статті 9 Закону, у якій йде мова про виконання 

доручень, щодо законності яких є сумніви, шляхом залучення юридичних служб 

державних органів для надання пропозицій щодо правильного застосування 

законодавства. Запропонована редакція норми викладена у формі порівняльної 

таблиці (таблиця 1.1). 
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Таблиця 1.1  

Пропозиції до проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу». 

 

Стаття 9. Підпорядкування державного 

службовця та виконання наказу 

(розпорядження), доручення 

... 

2. Державний службовець зобов’язаний 

виконувати накази (розпорядження), 

доручення керівника, видані в межах 

його повноважень, крім випадків, 

передбачених частиною шостою цієї 

статті. 

... 

5. Наказ (розпорядження), 

доручення може бути скасовано 

керівником, який його видав, а також 

керівником вищого рівня або органом 

вищого рівня. 

 

 

 

 

 

Стаття 9. Підпорядкування державного 

службовця та виконання наказу 

(розпорядження), доручення 

... 

2. Державний службовець зобов’язаний 

виконувати накази (розпорядження), 

доручення керівника, видані в межах 

його повноважень, крім випадків, 

передбачених цією статтею. 

… 

 

5. Наказ (розпорядження), 

доручення може бути скасовано 

керівником, який його видав, а також 

керівником вищого рівня, або органом 

вищого рівня, або на вимогу 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику з питань правильного 

застосування, неухильного 

дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства. 

6. Державний службовець, у разі 
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6. Державний службовець у разі 

виникнення у нього сумніву щодо 

законності виданого керівником наказу 

(розпорядження), доручення 

повинен вимагати його письмового 

підтвердження, після отримання 

якого зобов’язаний виконати такий 

наказ (розпорядження), доручення. 

Одночасно з виконанням такого 

наказу (розпорядження), доручення 

державний службовець зобов’язаний 

у письмовій формі повідомити про 

нього керівника вищого рівня або 

орган вищого рівня. У такому разі 

державний службовець звільняється 

від відповідальності за виконання 

зазначеного наказу (розпорядження), 

доручення, якщо його буде визнано 

незаконним у встановленому законом 

порядку, крім випадків виконання 

явно злочинного наказу 

(розпорядження), доручення. 

  

  

  

  

... 

виникнення у нього сумніву щодо 

законності виданого керівником 

наказу (розпорядження), доручення, 

повинен повідомити про це такого 

керівника та/або юридичну службу 

державного органу, в якому він 

працює, виклавши свої застереження 

у письмовій формі із зазначенням 

положень нормативно-правових 

актів, які будуть порушені у випадку 

виконання такого наказу 

(розпорядження), доручення. 

У випадку підтвердження 

невідповідності законодавству наказу 

(розпорядження), доручення 

юридична служба державного органу 

в триденний строк готує в 

установленому порядку висновок 

та/або пропозиції щодо правильного 

застосування законодавства, які 

направляє відповідному керівнику та 

повідомляє державного службовця. В 

іншому випадку юридична служба 

письмово інформує зазначених осіб 

про відповідність законодавству 

наказу (розпорядження), доручення. 

… 

8. Керівник у разі отримання 
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8. Керівник у разі отримання 

вимоги державного службовця про 

надання письмового підтвердження 

наказу (розпорядження), доручення 

зобов’язаний письмово підтвердити 

або скасувати відповідний наказ 

(розпорядження), доручення в 

одноденний строк. 

У разі неотримання письмового 

підтвердження у зазначений строк 

наказ (розпорядження), доручення 

вважається скасованим. 

  

… 

застереження державного службовця 

щодо законності виданого ним наказу 

(розпорядження), доручення 

зобов’язаний розглянути таке 

застереження в п’ятиденний строк. 

За результатами розгляду 

протягом зазначеного строку 

керівник відміняє, змінює або у 

письмовій формі підтверджує 

відповідний наказ (розпорядження), 

доручення. Виконання відповідного 

наказу (розпорядження), доручення у 

той самий строк може бути 

призупинено у разі необхідності 

додаткового вивчення питання, 

зокрема для отримання відповідних 

висновків та/або пропозицій щодо 

правильного застосування 

законодавства від юридичної служби 

державного органу. 

У разі недоведення керівником 

до відома державного службовця 

свого рішення щодо отриманих 

застережень, виданий ним наказ 

(розпорядження), доручення не 

підлягає виконанню. 

Якщо наказ (розпорядження), 

доручення буде підтверджено 
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керівником у письмовій формі, не 

зважаючи на висновок та/або 

пропозиції щодо правильного 

застосування законодавства, які 

отримано від юридичної служби 

відповідно до абзацу 2 пункту 6 

частини шостої цієї статті, юридична 

служба  інформує центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує 

правильне застосування, неухильне 

дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства 

про видання вимоги щодо скасування 

відповідного наказу (розпорядження), 

доручення з одночасним 

повідомленням  керівника вищого 

рівня або органу вищого рівня.  

 

Таким чином за своїм «цільовим призначенням» юридичні служби 

виступатимуть арбітрами законності і унеможливлюватимуть прямий конфлікт 

між підлеглим і керівником, адже нині норма Закону вказує, що саме підлеглий 

має вимагати підтвердження такого доручення від керівника або інформувати 

орган вищого рівня, що на практиці майже не відбувається.   

По-друге, нормою пропонується утворення спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної 

політики щодо правильного застосування, неухильного дотримання та 

запобігання невиконанню вимог законодавства (Державна юридична служба та 

відповідні територіальні підрозділи, яким будуть підпорядковані відповідні 



54 

 

юридичні служби державних органів на центральному та місцевому рівнях). Це 

дозволить усунути чинники фінансового і кадрового впливу на керівників 

юридичних служб з боку керівників державної служби в державному органі 

та/або осіб, які обіймають політичні посади. У той самий час згадане не 

вимагатиме додаткових коштів, оскільки мова не йде про вивільнення або 

переміщення кадрів, а навпаки про централізацію функцій та оптимізацію 

діяльності юридичних підрозділів для виконання ключового принципу - 

законності. При впровадженні цієї моделі працівники таких підрозділів не 

змінюватимуть місце роботи, їх посадові обов’язки, умови оплати праці, 

соціально-побутове забезпечення, режим служби також буде збережено.   

 Звісно на перший погляд утворення ще однієї юридичної особи публічного 

права, а саме центрального органу виконавчої влади, виглядатиме складністю з 

огляду на організаційні і фінансові аспекти. Водночас у контексті реалізації 

положень Концепції реформування системи центральних органів виконавчої 

влади, що схвалена Урядом, джерелами покриття необхідних витрат має стати 

оптимізація системи цих державних органів, їх територіальних підрозділів, 

скорочення надлишкових вакансій та вивільнення фонду оплати праці.  

Таким чином, запропоновані концептуальні зміни до законодавства і його 

розвитку в частині порядку дій державних службовців щодо виконання наказу 

(розпорядження), доручення, стосовно законності якого є сумніви, а також 

залучення юридичної служби з метою правильного застосування, неухильного 

дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства нададуть 

можливість реалізувати принцип законності в діяльності державних органів 

шляхом недопущення виконання наказів (розпоряджень), доручень, які не 

узгоджуються із законодавством, а державним службовцям - професійно та 

результативно організовувати виконання чітких завдань виключно на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України і законами 

України [40, с. 8-13]. 
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Означені пропозиції автором цього дослідження надано під час підготовки 

НАДС проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу», розроблення якого передбачено Планом пріоритетних дій 

Уряду на 2021 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 24 березня 2021 р. № 276-р, з метою розвитку законодавства про державну 

службу [87]. 

 

1.3. Історичні передумови і витоки правового регулювання 

професійної діяльності в сфері державної служби в Україні 

 

Початок формування нормативно-правової бази та розвиток інституту 

державної служби, що безпосередньо пов’язані з історичним генезисом 

формування органів державної влади на території України, з часів правління 

гетьмана П. Скоропадського, а саме з червня 1918 року, коли документально були 

задекларовані та фундаментально встановлені основні ознаки державної служби, 

що збережені та відтворюються і сьогодні. Саме з цього часу державна служба на 

території України виокремлюється, стає самостійним інститутом державної влади 

з чисельністю службовців, які стали уповноваженими на здійснення функцій 

держави. Прикметно, що гетьман  П. Скоропадський вважав одним з головних 

своїх завдань створення професійної державної служби й зосереджував на ньому 

значні зусилля [25, c. 9]. 

Процес становлення якісно нового інституту державної служби в 

незалежній Україні розпочався з прийняттям Закону України «Про державну 

службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XІІ (далі – Закон 3723) [111]. Цим 

Законом врегульовано суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави 

щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов 

реалізації громадянами України права на державну службу, а також визначено 

загальні засади діяльності і статус державних службовців, які працюють в 

державних органах та їх апараті. Як відмічає С. Т. Гончарук, хоч даний Закон 
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частково і віддзеркалював ідеологію та засадничі принципи організації діяльності 

державного апарату радянської епохи, він відіграв важливу прогресивну роль у 

становленні та функціонуванні інституту вітчизняної державної служби, а відтак і 

в становленні та розбудові молодої незалежної Української держави в перехідний 

період [ 21 ].  

З цією точкою зору авторки можливо погодитись частково, оскільки в 

Законі 3723 вперше надано законодавче поняття державної служби, визначались її 

ознаки та принципи, вводився термін «посада», передбачались права і обов’язки 

державних службовців, вирішувалися питання проходження державної служби, 

пов’язані зі вступом на державну службу, службовою кар’єрою та припиненням 

державної служби, приводилася класифікація державних службовців та 

вирішувалося багато інших питань цього правового інституту. 

Структуру Закону 3723 становили XІІІ розділів та 38 статей. При цьому 

відповідної статті щодо правового регулювання державної служби цим Законом 

передбачено не було. З огляду на зазначене, правовідносини з питань прийняття і 

проходження державної служби в деяких випадках регулювалися вибірковим 

застосуванням, з одного боку – законодавства про державну службу, з іншого – 

законодавства про працю.  

Зазначене потребувало удосконалення правового регулювання інституту 

державної служби на законодавчому рівні з метою його однозначного 

застосування державними органами та їх посадовими особами, що пізніше було 

здійснено під час підготовки нової редакції Закону за безпосередньої участі 

автора дисертаційного дослідження. Також варто зазначити, що досить тривалий 

час законодавством про державну службу керувались і продовжують у своїй 

діяльності керуватись органи місцевого самоврядування, що безумовно також 

потребувало унормування з огляду на особливості правового статусу посадових 

осіб цих органів. Основні аспекти взаємозв’язку законодавства про державну 

службу та службу в органах місцевого самоврядування розкрито у підрозділі 2.3. 

розділу ІІ даного дисертаційного дослідження.  
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У продовження висвітлення питань правового регулювання відповідних 

відносин Законом 3723, ватро зазначити про прийняті на його виконання  основні 

підзаконні акти, серед яких: 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 782 «Про 

затвердження положення про порядок проведення конкурсу на заміщення  

вакантних посад державних службовців» [116]; 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199   

«Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної 

служби»  [118]; 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 «Про 

затвердження Положення про ранги державних службовців» [140]; 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1995 р. № 160 «Про 

затвердження Порядку проведення службового розслідування» [141]; 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804   «Про 

затвердження Положення про порядок стажування у державних органах» [143]; 

 - постанова Кабінету Міністрів України  від 2 квітня 1994 р. № 209 «Про 

управління державною службою» [175];        

 - постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців» від 30 травня 

1995 р. №499 [95];  

 - Указ Президента України від 19 травня 1995 р. «Про заходи щодо 

вдосконалення роботи з кадрами  в органах виконавчої влади, з керівниками 

підприємств, установ і організацій» [156];  

 - постанова Кабінету Міністрів України  від 2 серпня 1996 р. № 912 «Про 

затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади» 

[153];  

 - постанова Кабінету Міністрів України  від 14 серпня 1996 р. № 950 

«Про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої 

влади» [165]. 
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За період дії Закону 3723 прийнято низку інших нормативно-правових актів, 

на декотрих з яких варто зупинитись з огляду на їх контраверсійність та наявність 

корупційних ризиків, які ними провокувались і не сприяли належному правовому 

регулюванню державної служби. Відтак нині визнані такими, що втратили 

чинність постанова Кабінету Міністрів України  від 26 грудня 2003 р. №2020 

«Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на 

державній службі» [135] та постанова Кабінету Міністрів України  від 14 серпня 

2013 р. № 703 «Про віднесення деяких посад працівників органів державної 

влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад 

державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України» [99].  

Зокрема, перший зі згаданих нормативно-правових актів надавав 

можливість по суті дискреційно (на власний розсуд) визначати право певної особи 

працювати понад встановлений законом граничний вік, другий – за політичним 

рішенням (без визначення обсягу і характеру компетенції на конкретній посаді) 

відносити певні посади державних службовців від першої до сьомої категорій, 

присвоювати внаслідок цього вищі ранги в межах кожної такої категорії, 

отримувати підвищену щомісячну надбавку за такий ранг. 

Натомість відзначимо, що важливим фактором професіоналізації державної 

служби згідно із Законом 3723 є наявність у ньому двох ключових понять: 

«державної служби» як професійної діяльності та «посади». Ознака 

професіоналізму державної служби є невід’ємною для цього виду державної 

діяльності. Вона завжди вказувалась у законодавстві при визначенні поняття 

державної служби. Цю ознаку можна інтерпретувати двояко: а) як діяльність 

особи на посадах державної служби, що асоціюється з трудовою професією, якою 

ця особа в своєму житті займається постійно або тривалий час; б) як здійснення 

державно-службових обов’язків компетентно, якісно, на належному 

професійному рівні [21]. 
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Впродовж дії Закону 3723 до нього понад 40 разів вносились зміни, двічі 

надавались офіційні тлумачення його норм рішеннями Конституційного Суду 

України № 21-рп/2003 від 25 грудня 2003 р. [182] та № 11-рп/2013  

від 26 листопада 2013 року[183]). Закон 3723 втратив чинність на підставі Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, крім статті 37 

(пенсійне забезпечення),  що  застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 

розділу XI  Закону № 889-VIII (особи, що мають відповідний стаж державної 

служби). У подальшому було визнано такими, що втратили чинність, підзаконні 

нормативно-правові акти, що прийняті відповідно до Закону 3723. 

Проведений нами аналіз недоліків Закону 3723 дає можливість 

стверджувати про такі основні проблемні питання правового регулювання, які 

понад 20 років не вирішувалися цим законом, а саме: 

− сфера дії закону про державну службу (поряд діють законодавство про 

державну службу і про працю); 

− відсутність відкритих конкурсів на усі посади державної служби (зокрема 

керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, керівників 

апаратів міністерств); 

− віднесення радників і помічників політичних осіб та їх патронатних 

служб до державної служби (надмірна політизація служби); 

− відсутність чітких законодавчих вимог до освіти та досвіду роботи 

кандидатів, зокрема на посади вищого корпусу); 

− відсутність дієвої системи і правил кар’єрного зростання (зі 

сформованого кадрового резерву як правило не відбувається призначень на 

посади, акти з питань кадрового резерву середньої і вищої ланки малоефективні); 

− надмірні дискреційні повноваження керівників державної служби (в 

частині кадрового забезпечення, просування та встановлення розміру премій і 

доплат); 



60 

 

− можливість свавільних і політично мотивованих звільнень державних 

службовців згідно з положеннями Кодексу законів про працю (наприклад, під 

виглядом реорганізації за ініціативою нового керівництва); 

− дисциплінарна відповідальність (рішення про стягнення приймає 

керівник, не задіяна комісія, чітко не визначені види порушень, не враховується 

ступінь вини та інші обставини, для притягнення до відповідальності достатньо 

отримати пояснення); 

− нечітка системи класифікації посад (залежить від рівня органу влади, 

замість визначення обсягу навантаження і відповідальності, може проводитись 

«точково» або «в ручному режимі» за політичним рішенням уряду); 

− поширення дії закону на працівників адміністративно-господарських 

підрозділів, які виконують технічні функції, державних підприємств та інших 

установ. 

Наступною по суті знаковою подією для правового регулювання в сфері 

державної служби стало прийняття у 1996 р. Конституції України [62], в якій було 

визначено правовий статус та механізми організації державної служби. У статті 38 

Основного Закону громадянам гарантовано рівне право доступу до державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, а в статті 92 зафіксовано, 

що виключно законами України регламентується організація і діяльність органів 

виконавчої влади, основи державної служби. 

Перші результативні кроки реформування законодавства з питань 

державного управління та публічної служби в Україні зроблені починаючи  

з 2011 року. Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України 

«Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050 (далі – Закон 4050) [112], 

а також розроблено та схвалено низку iнших нормативно-правових актів, 

прийнятих упродовж 2012 року на виконання цього закону (наразi втратив 

чиннiсть) [150, 152, 154, 163].  

Згаданi правовi акти передбачали реформування державної служби в 

контекстi наближення до европейських стандартiв i були спрямованi на 
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врегулювання низки проблемних питань та розробку нових механiзмiв i нового 

порядку проходження державної служби. Закон 4050 передбачав внесення суттєвих 

змiн у процес проходження державної служби, зокрема нові пiдходи до 

класифiкації посад, визначення процедур i процесів проходження державної 

служби та вимагав їх нормативно-правового врегулювання. Саме тому в Україні 

2012 рік був проголошений роком комплексного реформування державної служби 

[75]. Національним агентством України з питань державної служби спільно з  

центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами 

забезпечено розробку та прийняття системи підзаконних нормативно-правових 

актів, необхідних для вступу в дію Закону 4050.  

Положення Закону 4050 дозволяли б не лише підвищити престижність 

державної службита зробити її привабливою для молоді, а й усунути існуючу 

дискримінацію за міжвідомчим і територіальним принципом [41, с. 189]. 

Водночас набрання чинності Законом 4050 двічі відтерміновувалось у 

зв’язку з недостатнім фінансуванням (потреба додаткових видатків державного 

бюджету) та неодночасністю його впровадження із новою редакцією Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

У 2012-2013 роках заінтересованими відомствами проводилась робота щодо 

пошуку варіантів впровадження нового законодавства, зокрема шляхом зниження 

коефіцієнтів з оплати праці для зменшення фінансового навантаження на 

видаткову частину державного бюджету. Проте навіть мінімальне підвищення 

матеріального забезпечення службовців за оцінками центрального органу 

виконавчої влади з питань фінансової та бюджетної політики не могло бути 

проведене до стабілізації фінансово-економічної ситуації в державі. 

Паралельним курсом впродовж 2013 року обговорювалось питання з 

приводу розроблення нової редакції Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», яке врешті практично було вирішене (проект цього 

Закону доопрацьовано НАДС). Разом з тим, проблема фінансового забезпечення 
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його впровадження залишалася актуальною. Передусім реформування публічної 

служби потребує чіткого політичного рішення [42, с. 80].  

НАДС взято участь в проведенні заходів з метою підписання Угоди про 

фінансування контракту з розбудови держави між Урядом України та 

Європейською Комісією, в рамках якої було заплановано надання невідкладної 

допомоги (гранту) у 2014-2015 роках для фінансування Державного бюджету 

України. Загальна мета цієї Угоди – надання Урядові України підтримки для 

розв’язання короткострокових економічних проблем і, зокрема шляхом 

реформування системи державного менеджменту. Конкретні завдання включають 

удосконалення системи врядування та підготовку до реформи системи 

державного управління включаючи, зокрема, реформу публічної служби (близько 

20% у загальній частині реформ).  

Для цього у найкоротші строки необхідно було прийняти Закон України 

щодо внесення змін до Закону України «Про державну службу» та нову редакцію 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розробити 

(доопрацювати) відповідні підзаконні акти, а також привести закони України 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» та 

«Про місцеві державні адміністрації», інші закони, що стосуються державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, у відповідність до 

положень «профільних» законів. 

До основних очікуваних результатів належало затвердження та ефективне 

проведення комплексної реформи державної служби, а також служби в органах 

місцевого самоврядування, приділяючи особливу увагу європейським принципам 

державного управління, таким як розмежування публічної служби та політичних 

посад, розмежування державної сфери та приватної сфери, застосування до 

прийняття на публічну службу та просування по службі підходу, що бере до уваги 

особисті якості та заслуги працівників, забезпечення стабільності кадрових 

ресурсів та гарантій проти дискреційного звільнення з посади.  
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При цьому згадане передбачало виконання положень міжнародних 

договорів України у частині використання коштів, що надійшли до державного 

бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних 

держав, міжнародних організацій, донорських установ [26]. 

Нові кроки реформування державної служби покликані також необхідністю 

вдосконалення адміністративно-правової бази та системи надання якісних 

державних послуг громадянам. Це в свою чергу дозволить підвищити імідж і 

відкритість такої служби. Ефективне реформування може бути проведено лише у 

разі посилення повноважень спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань державної служби на національному рівні та 

функціонування його територіальних органів - на регіональному. Власне, це 

питання є важливим, адже серед основних чинників, що характеризують 

регіональну політику зарубіжних держав наявний чинник інституційної 

підтримки [71, с. 62]. 

Для початку реформи, з метою її ефективного, послідовного і чіткого 

впровадження потребувалось затвердження Стратегії та Плану реформування 

публічної служби на основі кращих світових практик, беручи до уваги 

необхідність реформування системи заробітної плати державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування як матеріальну основу їх життя.  

При цьому реформа сприйметься лише за умови, що якщо дасть нові стимули не 

тільки розвитку інститутів публічної служби, а, перш за все, для громадян з 

метою отримання ними якісних послуг за прозорою системою роботи державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [38]. 

Початок розробки законопроекту про державну службу у робочій групі при 

НАДС проходив у липні – серпні 2014 року. Над законопроектом у взаємодії з 

автором дисертаційного дослідження працювали вітчизняні науковці, громадські 

діячі та експерти із Польщі, Словенії, Німеччини, Латвії та Великобританії. У 

законопроекті враховано прогресивні вітчизняні напрацювання та успішний 

досвід реформ у європейських країнах, а також рекомендації та концептуальні 
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засади професійної державної служби, визначені експертами програми 

SIGMA/ОЕСР. 

Аналіз відмінностей Закону 4050 та нової редакції Закону України «Про 

державну службу» за реєстр. № 2490 від 30 березня 2015 року (далі – проект 

Закону 2490) [178] наведено у таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2  

Концептуальні відмінності та новації проекту нової редакції Закону України «Про 

державну службу» (реєстр. № 2490) і редакції Закону 4050. 

 

Закон 4050 Проект Закону 2490 

Не вирішує питання деполітизації державної 

служби. 

Встановлюється деполітизація державної 

служби (обмеження членства у 

політичних партіях, неприпустимість 

впливу осіб, які займають політичні 

посади, на призначення і звільнення 

державних службовців в апаратах тощо) 

Не виводить за межі дії Закону працівників 

патронатних служб, помічників-

консультантів народних депутатів України, 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування, працівників державних 

установ, які фактично не виконують функції 

держави. 

Посади працівників патронатних служб, 

помічників-консультантів народних 

депутатів України та посад працівників, 

на які фактично не покладено виконання 

функцій держави, виведено за межі дії 

Закону. 

Недостаньо вдосконалює застарілу і 

неефективну моделі оплати праці державних 

службовців. 

Містить більш ефективну модель оплати 

праці, розроблену з урахуванням кращого 

європейського досвіду (достатній рівень, 

гарантована нижня межа посадового 

окладу, чітка структура винагороди) 
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Містить положення, які створюють 

корупційні ризики. 

Прозорий підхід  та обмеження розміру 

варіативних складових у структурі 

заробітної плати (фонд преміювання 

сладає 20% від фонду оплати праці, на 

індивідуальному рівні премія обмежена 

до 30%). 

Передбачено можливість вступу на 

державну службу помічників, радників, 

уповноважених, представників  та інших 

(без обов'язкового проведення конкурсу). 

Конкурсний вступ на усі посади 

державної служби на основі особистих 

якостей та досягнень. Меритократична 

модель формування вищого корпусу 

державної служби. 

Відсутнє. Строкове призначення на посади 

категорії «А» з правом повторного 

призначення на ще один термін або 

наступного переведення на рівнозначну 

посаду. 

Відсутність єдиних підходів до 

проходження служби в органах місцевого 

самоврядування та державної служби. 

Гармонізація державної служби та 

служби в органах місцевого 

самоврядування (передбачається 

положення, згідно з яким дозволяється 

переведення на посаду без проведення 

конкурсу у разі делегування функцій від 

державного органу до органу місцевого 

самоврядування)  

Містить прогалини у частині безпідставного 

та необґрунтованого звільнення. 

Передбачено інститут дисциплінарних 

проваджнь та заборонено свавільні або 

політично вмотивовані звільнення. 
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Перш за все варто відзначити, що розробка проекту Закону 2490 

передбачалась: Коаліційною угодою (укладена учасниками коаліції депутатських 

фракцій Верховної Ради України VIII скликання) [198]; Планом законодавчого 

забезпечення реформ в Україні (схвалений Постановою Верховної Ради України 

від 4 червня 2015 року № 509-VIII [162]; Програмою реформ Президента України 

«Стратегія розвитку України 2020» (схвалена Указом Президента України  

від 12 січня 2015 року № 5/2015) [169]; Програмою діяльності Кабінету Міністрів 

України (схвалена постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII) 

[166]; Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, на 2014-2017 роки 

(схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року 

№ 847) [157], а також деякими іншими актами і документами [52]. 

Проект Закону 2490 розроблений з метою розбудови нової та якісної 

європейської державної служби, покликаної на благо держави й суспільства, 

шляхом: запровадження виключно конкурсних процедур добору на державну 

службу, як результат спрощення вступу громадян на державну службу та її 

проходження; розмежування політичних та адміністративних посад; гарантування 

рівного доступу до державної служби, створення умов прозорої діяльності 

державних органів та гідної оплати праці державних службовців; забезпечення 

стабільності працевлаштування та гарантій проти свавільного звільнення з посади 

тощо. 

Проект Закону 2490 враховував прогресивні вітчизняні напрацювання та 

успішний досвід реформ у європейських країнах, насамперед Республіці Польща, 

а також рекомендації та концептуальні засади професійної державної служби, 

визначені експертами програми SIGMA/ОЕСР за підсумками проведених 

експертних місій і отриманого за їх результатами Звіту з оцінки проекту Закону, 

відповідно до якого проект Закону визнано таким, що узгоджується з 

Європейськими принципами державного управління (лист програми 
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SIGMA/ОЕСР від 24 грудня 2014 року № Ares (2014) 4356107). Проект Закону 

2490 схвалено Урядом та подано ним як суб’єктом законодавчої ініціативи 30 

березня 2015 року до Верховної Ради України. 

За підсумками рогляду у першому читанні проект Закону 2490 підтримано 

Парламентом за основу 23 квітня 2015 року.    

Проект Закону 2490 вирішував проблеми: рівного доступу до державної 

служби на основі знань та особистих якостей; недостатньої професійності та 

ефективності інституту державної служби; нечіткого окреслення сфери дії Закону 

(встановлено перелік державних інституцій, на яких поширюється дія Закону); 

розмежування законодавства про державну службу та законодавства про працю; 

невизначеності критеріїв віднесення посад до посад державної служби (виключає 

ручний механізм віднесення посад); встановлення на рівні Закону прозорої моделі 

оплати праці (усунення суб’єктивних підходів керівника державного органу та 

зв’язок між результатом роботи і рівнем оплати за неї); підвищення ефективності, 

відкритості та гнучкості структури публічної адміністрації здатної реалізовувати 

цілісну державну політику.       

 Комплексний підхід до правового регулювання проходження державної 

служби сприятиме створенню професійної, політично неупередженої, стабільної, 

авторитетної та ефективної державної служби [54, с. 141].      

 Основні положення прийнятої Верховною Радою України 10 грудня  

2015 року нової редакції Закону передбачають: запровадження конкурсних 

процедур добору на державну службу; призначення на посади на основі 

особистих якостей та досягнень (заслуг); розмежування політичних та 

адміністративних посад; виключення посад патронатних служб, помічників – 

консультантів народних депутатів України та обслуговуючого персоналу зі сфери 

дії Закону; гарантування рівного доступу до державної служби; створення умов 

прозорої діяльності державних органів; впровадження антикорупційних 

механізмів; обґрунтована модель оплати праці державних службовців; мінімізація 

суб’єктивізму керівника державної служби при прийнятті на державну службу та 
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її проходженні; підвищення рівня мотивації державного службовця (рівень 

заробітної плати, матеріальний захист). НАДС з метою імплементації Закону 

впродовж грудня 2015 – квітня 2016 років підготовлено систему підзаконних 

актів, яку представлено у Розділі ІІ дисертаційного дослідження.  

Висновки до першого розділу 

1. З’ясовано, що феномен правового регулювання професійної діяльності 

державних службовців як категорії державного управління та характеристики 

системи державної служби не був предметом спеціального комплексного 

наукового дослідження. Зазначене слугувало підставою для висновку, що стан 

науково-теоретичного обґрунтування теми дослідження є недостатнім, тому 

проблема правового регулювання професійної діяльності державних службовців 

та її публічно-управлінський аспект потребує всебічного вивчення. 

2. Досліджено історичні передумови та витоки правового регулювання 

професійної діяльності у сфері державної служби в Україні та з’ясовано, що 

початок формування нормативно-правової бази та якісний розвиток інституту 

державної служби започатковано з часів правління гетьмана П. Скоропадського. 

Процес становлення інституту державної служби в незалежній Україні 

розпочався з прийняттям Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 року № 3723-XІІ, який певним чином віддзеркалював особливості 

радянської епохи. 

На сучасному етапі суттєвими відмінностями нової редакції Закону України 

«Про державну службу», ухваленої в 2015 році, від попередніх редакцій 

ухвалених Законів 1993 і 2011 років є, зокрема, побудова професійної, 

некорумпованої, престижної, зорієнтованої на потреби громадян публічної 

служби; відділення політики від адміністрування; запровадження компетентнісної 

моделі управління людськими ресурсами; гармонізація державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування; встановлення прозорої моделі 

оплати праці та кар'єрної мотивації державних службовців. Його ухвалення 

надало можливість виконати вимоги статті 38 Конституції України в частині 
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гарантування рівного права доступу до державної служби для громадян та 

забезпечити виконання Рекомендацій Програми ОЕСD/SIGMA в частині 

відповідності європейським принципам функціонування публічної адміністрації.  

3. Встановлено, що нова редакція Закону, яка за підсумками проведених 

експертних місій Програми ЄС-ОЕСР SIGMA визнана такою, що узгоджується з 

Європейськими принципами державного управління і рекомендована до 

найшвидшого прийняття відповідно до взятих міжнародних зобов’язань (Звіт з 

оцінки проекту Закону (офіційний лист від 24 грудня 2014 року 

Ref.Ares(2014)4356107)). 

Законодавство у сфері державної служби має базуватися на загальних 

європейських принципах державного управління (SIGMA Paper No. 27 «European 

Principles for Public Administration» (1997), відповідати міжнародним стандартам, 

встановлених угодами та рекомендаціями ООН, Ради Європи і Організації 

еономічного співробітництва та розвитку, зокрема Рекомендаціям Ради Європи 

щодо Моделі Кодексу поведінки державних посадовців (No. R (2000) 10), 

Рекомендаціям Ради Європи країнам-членам щодо статусу державних посадовців 

у Європі (No. R (2000) 6), рекомендаціям Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Реформа служби в країнах Європи» № 1617 (2003), Конвенції ООН проти 

корупції, ратифікованою Верховною Радою України 18 жовтня 2006 року, які 

вимагають поширення принципів нейтральності, чесності, ефективності, 

прозорості, доброчесності та відповідальності серед державних службовців [31]. 

Водночас внесені зміни до Закону України «Про державну службу» у 2019 –  

2021 роках в частині скасування норм про призначення переможця конкурсу за 

рейтингом не сприяють відповідності згаданим принципам та потребують 

перегляду. 

4. Визначено, що державна служба є самостійним інститутом, оскільки за 

своїм змістом та суттю в особі спеціально уповноважених осіб здійснює в рамках 

своєї компетенції реалізацію цілей та функцій органів влади та управління 

шляхом професійного виконання державними службовцями своїх посадових 
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обов’язків і повноважень, що забезпечують взаємодію держави і громадян у 

реалізації їх інтересів, прав і обов’язків. Інститут державної служби є системним 

утворенням з багатьма видами та напрямами діяльності, суб’єктами та об’єктами 

різних рівнів управління, зв’язками внутрішніми – між ними і зовнішніми – з 

іншими соціальними системами. Для єдності правового регулювання та 

уникнення надмірних законодавчих особливостей проходження служби в різних 

державних органах пропонується здійснювати згадане регулювання виключно 

Законом України «Про державну службу» та посилити роль Національного 

агентства України з питань державної служби, його територіальних підрозділів. 

5. Доведено, що питання дотримання законодавства у діяльності державних 

органів є основоположними, закладають суспільну довіру до інституцій, а відтак 

мають бути посиленими людськими і фінансовими ресурсами, зокрема шляхом 

зміцнення інституційної спроможності юридичних служб державних органів, 

надання їм кадрової та фінансової автономності від керівництва державного 

органу, у якому вони працюють, унеможлививши тим самим їх лояльність у 

питаннях принципової позиції (підготовка зауважень, візування проектів рішень, 

представництво інтересів в судах тощо). Запропоновані теоретичні положення 

можуть бути реалізовані на практиці шляхом утворення центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики 

щодо правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства (Державна юридична служба та відповідні 

територіальні підрозділи).  
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РОЗДІЛ IІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПУБЛІЧНО-
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ  

 

2.1. Професійна діяльність державних службовців як об’єкт правового 

регулювання 

Загалом у науковій літературі доволі багато досліджень, присвячних роботі 

державних службовців в державних органах, при цьому важливим є аспект з 

точки зору висвітлення саме професійної діяльності.  

Особливий юридичний статус професійної діяльності державних 

службовців є публічно правовим статусом з одностороннім характером, який 

ґрунтується на законодавчих і нормативних положеннях, а не на двосторонніх 

договорах між роботодавцем та працівниками.  

Основними характерними ознаками професійної діяльності державного 

службовця вважаються: - публічно-правовий зв'язок між інститутом влади та 

професійною діяльністю державного службовця, який базується на 

односторонньому призначенні, а не на договірній угоді між сторонами зі 

взаємними зобов'язаннями; - наявність комплексу правових, економічних та 

соціальних гарантій від держави стосовно професійної діяльності державного 

службовця як особи, яка призначається на посаду державної служби на постійній 

основі. 

 Професійна діяльність державного службовця як особливий вид діяльності, 

що характеризується комплексом спеціальних фахових знань та практичних умінь 

і навичок, набутих унаслідок професійної підготовки та післядипломної освіти, а 

також досвіду роботи, має такі складові:  

- мету діяльності (реалізація положень Конституції та законів України);  

- предмет діяльності (підготовка пропозицій щодо формування державної 

політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг);  
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- засоби (здійсненння встановлених для посади державної служби 

повноваженнь, безпосередньо пов'язаних з реалізацією завдань та виконанням 

функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим через 

реалізацію посадових обов'язків);  

- ресурси (фінансові, правові, матеріальні, людські та ін.);  

- процедури (аналіз, програмування, планування, організація, координація, 

облік, мотивація, контроль, моніторинг функціонування об'єкта управління та 

результативності і ефективності суб'єкта управління).  

Діяльність державних службовців має важливі правові, економічні та 

соціальні наслідки. Особливий юридичний статус професійної діяльності 

державних службовців є публічноправовим статусом з одностороннім характером, 

який ґрунтується на законодавчих і нормативних положеннях, а не на 

двосторонніх договорах між роботодавцем та працівниками.  

Основними характерними ознаками професійної діяльності державного 

службовця вважаються:  

- публічно-правовий зв'язок між інститутом влади та професійною 

діяльністю державного службовця, який базується на односторонньому 

призначенні, а не на договірній угоді між сторонами зі взаємними зобов'язаннями; 

- наявність комплексу правових, економічних та соціальних гарантій від держави 

стосовно професійної діяльності державного службовця як особи, яка 

призначається на посаду державної служби на постійній основі [25, с. 7]. 

Ще один з ключових аспектів професійної діяльності відзначено  

О. Акімовим, а саме таким є психологічний аспект (готовність до компромісу, 

здатність домовлятися тощо) [3, с. 112].  

З ухваленням нової редакції Закону згадані характеристики також було 

передбачено нормативно, а саме у статтях 1 та 4 визначено поняття «державна 

служба» і принцип «професіоналізму». 

Так, державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. 
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 Професіоналізм – це компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання 

посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї 

професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, 

регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до 

закону [108]. 

Професійність державної служби полягає в тому, що відповідні завдання і 

функції держави виконуються на професійній основі посадовими особами – 

державними службовцями, які займають на постійній основі посади державної 

служби в державних органах [75, с. 29]. 

М. І. Іншиним запропоновано змістом статусу державного службовця 

вважати не лише їх права та обов'язки, але й обмеження, заборони, гарантії, 

соціально-правовий захист та юридичну відповідальність за невиконання чи 

неналежне виконання своїх посадових обов'язків [51, с. 7]. 

Крім того, ключові характеристики, як неупередженість, професіоналізм і 

реакція синтезуються в управлінні людськими ресурсами, ґрунтуючись на 

навичках і ресурсах приватного та державного секторів суспільства [57, с. 4]. 

З урахуванням визначення поняття державної служби, передбаченого 

Законом, а також окреслених поглядів науковців, варто погодитись і зазначити, 

що професійна діяльність державних службовців – це соціально-значуща 

діяльність, виконання якої  вимагає від людини спеціальних знань, умінь та 

навичок, в також професійно обумовлених властивостей особистості, тобто 

відповідних професійних компетентностей. 

Структура професійної діяльності містить наступні елементи: 

1. Цілі та результат діяльності. 

Цілі діяльності, як правило фіксуються за допомогою зразків відповідної 

діяльності, їх описів, формулювання загальних і спеціальних вимог до них. Зразки 

можуть бути задані за допомогою посадових інструкцій, положень, державних та 

інших стандартів, відповідної документації тощо. Проте це можливо не у всіх 

професіях і не в кожному виді діяльності. У деяких випадках «живим зразком» 
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може виступати компетентний фахівець, визнаний авторитет у певному виді 

діяльності. У творчих та управлінських професіях не завжди можливо точно 

алгоритмізувати та описати про кінцевий результат діяльності. Наприклад, мета 

керівника – створити консолідований, ефективний трудовий колектив. Для цього 

керівник здійснює масу видів діяльності, враховує безліч чинників. Він повинен 

уміти імпровізувати, використовувати інноваційні рішення, відчувати людей, 

використовувати інтуїцію. Все це разом називають мистецтвом управління і це не 

може бути детально описане і документально зафіксоване. Цілі професійної 

діяльності конкретизуються в цілях конкретного фахівця, що займає певну 

посаду. При цьому, є погляди вчених щодо необхідності надання належної уваги 

для ефективного використання основних видів та шляхів міжорганізаційної 

підтримки для становлення інноваційного процесу та формування інноваційної 

культури [90, с. 12]. 

2. Визначений предмет (ним може бути не обов'язково предмет, але і будь-

яка система – знакова, соціальна, художньо-естетична, наприклад, або ситуація 

невизначеності). 

Предмет праці – це система взаємозв'язаних ознак і властивостей речей, 

процесів, явищ як матеріального, так і не матеріального характкру яка протистоїть 

суб'єктові праці і на яку останній повинен впливати. Людина повинна змінити, 

перетворити предмет праці або створити щось нове. Предмет праці фіксується за 

допомогою документації, організації робочого простору, але не завжди його 

можна точно описати. Зокрема, у педагогічній діяльності її предметом  виступає 

дитина, точніше, рівень його розвиненості і вихованості. Отже, предметом праці 

вчителя буде психіка дитини її особові, інтелектуальні та емоційні функції і 

процеси. 

3. Система засобів діяльності. 

Засоби професійної діяльності – це матеріальні засоби праці і нематеріальні 

допоміжні (зовнішні і внутрішні функціональні) засоби трудової діяльності, за 
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допомогою яких людина взаємодіє з предметом своєї праці згідно поставленої 

мети, змінює і перетворить його. 

4. Система професійних службових обов'язків (заданих трудових функцій). 

Професійні службові обов'язки – це основні форми активності працівника, 

обов'язкові складові його професійної діяльності. Закріплюються в посадових 

інструкціях, нормативно врегульовані і юридично закріплені. 

5. Система правового забезпечення. 

Система прав відбита в нормативних документах і визначає права 

працівника відносно оплати праці, здорових і безпечних умов праці, можливостей 

підвищення кваліфікації, користування медичною допомогою, різними формами 

соціальної допомоги, участі в житті трудового колективу. 

6. Професійне середовище, соціальні  та інші умови праці. Умови праці 

визначають середовище на робочому місціслужбовця. Можна виділити наступні 

групи умов праці: умови праці, що пов’язані з середовищем та соціальні умови 

праці. Умови праці, що пов’язані з професійним середовищем, це, в першу чергу, 

вітальні та санітарно-гігієнічні умови трудової діяльності. Соціальні умови праці  

проявляються через соціальну значущість професії, соціально-психологічний 

клімат в колективі та організації в цілому, корпоративну культуру, колективні та 

професійні традиції, систему ділових комунікацій та норм ділової активності. 

Серед комплексу наук, що вивчають професійну діяльність  можна виділити 

наступні: акмеология; психологічні науки; юридичні науки; соціологія праці та ін.  

Слід також зазначити про сутність та понятійну складову професійної 

діяльності. Професіоналізм – вищий рівень знань і практичного досвіду 

особистості в певній сфері діяльності, що лежить в основі досягненнях нею 

високої продуктивності та результативності. 

Коли мається на увазі високий професіоналізм  державного службовця, то з 

ним пов’язують не тільки розвиток здібностей, але і глибокі знання в тій сфері 

діяльності, в якій цей професіоналізм проявляється, а також нестандартне 
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володіння уміннями, творчий підхід, які необхідні для успішного виконання 

професійної діяльності.  

Тим самим змістова частина професійної діяльності державного службовця 

визначає не тільки структуру, а й основні принципи державної служби, права та 

обов’язки державних службовців, професійно-кваліфікаційні характеристики 

посад державних службовців, посадові інструкції, загальні правила поведінки 

державного службовця тощо. Безпосередньо для державного службовця 

узагальнена структура дає погляд на те, як повинен він працювати і діяти в будь-

яких умовах та обставинах. Крім того, її можна також розглядати як інструмент 

для якісної оцінки ефективності діяльності державної служби і окремих 

службовців. 

Елементами професіоналізму виступають: 

професіоналізм діяльності - якісна характеристика суб'єкта діяльності, що 

відображає високу проф. кваліфікацію і компетентність, різноманітність 

ефективних проф. навиків і умінь, в т.ч. заснованих на творчих рішеннях, 

володіння сучасними алгоритмами і способами вирішення проф. завдань, що 

дозволяє здійснювати діяльність з високою і стабільною продуктивністю; 

професіоналізм особистості - якісна характеристика суб'єкта діяльності, що 

відображає високий рівень розвитку професійно важливих і особово-ділових 

якостей, акмеологических інваріантів професіоналізму, адекватний рівень 

домагань, мотиваційну сферу і ціннісні орієнтації, направлені на прогресивний 

розвиток фахівця. 

Структура професійної діяльності державного службовця, як і будь-якої 

іншої професійної діяльності, припускає наявність наступних компонентів: 

суб'єкта (того, хто її здійснює); об'єкта (того, для кого вона спеціально 

організована, на кого спрямована); цілі (до чого вона прагне), результату 

(ідеальний передбачуваний результат діяльності); функцій (які при цьому функції 

або види діяльності виконуються); засобів (за допомогою яких методів і 

технологій досягається її мета).  
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Розуміння державної служби як служби для задоволення потреб особи, 

громадянина та держави, яка охоплює всі сфери життєдіяльності людини, дають 

можливість сформулювати згадані вище компоненти структури професійної 

діяльності.  

При цьому необхідно врахувати вимоги нормативних документів з 

розроблення складових системи стандартів вищої освіти, де також найважливіше 

місце займає структура діяльності фахівця.  

Змістова частина професійної діяльності державного службовця містить 

найбільш узагальнені категорії. Водночас основним завдання є визначення  

концептуальних засад, на основі яких мають формуватися та реалізовуватися 

нормативно-правові акти, що є основним завданням професійної діяльності 

державних службовців як об’єкта правового регулювання.  

При цьому варто погодитись із думкою Т. О. Стадниченко, що утвердження 

спеціальних інституціонально-правових механізмів у системі публічного 

управління, здатних гарантувати неухильне дотримання визначених 

Конституцією й законами України законодавчих приписів нормотворчої 

діяльності, забезпечує не лише юридичний контекст управління (з позицій 

правників – апріорно й виключно юридичний контекст нормотворчої діяльності), 

а й публічно-управлінський контекст, який є результатом запровадження правової 

норми як результату нормотворчої діяльності, а суб’єкт управління – 

«замовником» і «споживачем» такої норми [192]. 

 Підсумовуючи зазначимо, що як  об’єкт правового регулювання професійна 

діяльність державних службовців є сукупністю правовідносин в процесі 

проходження служби, які регулюються законодавством з питань державної 

служби, а також іншими нормативно-правовими актами. 

  

2.2. Стан нормативно-правового регулювання професійної діяльності в 

сфері державної служби в Україні 
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Правове регулювання є основою належного врядування будь-якої системи 

правовідносин держави.  У даному підрозділі наукової роботи акцентовано увагу 

на правовому регулюванні державної служби в Україні. 

Як відмічає М. І. Іншин «державна служба – це сукупність нормативно-

правових приписів, за допомогою яких регулюється система державно-службових 

відносин державних службовців…». Далі науковець зазначає, що державна 

служба не є простою сукупністю правових норм, це система взаємопов’язаних 

норм декількох самостійних галузей права [50, c.106]. В. Б. Авер’янов дає 

наступне визначення: «державна служба – комплексний правовий інститут, який 

регулює організацію і діяльність усіх державних службовців і складається з 

правових норм різних галузей права. Складність інституту державної служби 

полягає в тому, що, по-перше, він поєднує в собі правові норми інших галузей 

права, по-друге, складається з окремих підінститутів, наприклад, проходження 

служби, принципів державної служби.» [1, c.181-182].  

Узагальюючи та концептуально погоджуючись зі згаданими визначеннями 

науковців, важливо констатувати, що з прийняттям нового законодавства про 

державну службу в Україні створена система правового регулювання відносин у 

сфері державної служби. Зазначена система налічує понад 40 нормативно-

правових актів, які повною мірою охоплюють правовідносини щодо прийняття, 

проходження і припинення державної служби.  

Науково-практичною цінністю існування такої системи є чітка правова 

регламентація процесів і процедур, які відбуваються в діяльності працівників 

державних органів. Саме чіткість, детальність і унормованість є складовими 

вирішення проблем юридичної визначеності, різної практики правозастосування, 

тлумачення, колізій та прогалин. У такому разі органи державної влади та їх 

посадові особи будуть позбавлені широких дискреційних можливостей при 

вирішенні питань організації роботи та відносин керівник-підлеглий, а також 

комунікацій з третіми особами без наявності корупційних ризиків. Згадане 

дозволить забезпечити повну відповідність діяльності суб’єктів владних 
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повноважень та рішень, які ними приймаються актам вищої юридичної сили,  а 

саме статті 19 Основного Закону України. 

Таким чином, можемо дійти висновку про те, що система регулювання 

професійної діяльності державних службовців розглядається як сукупність 

нормативних приписів з метою неухильного їх дотримання державними органами 

та їх посадовими особами у своїй професійній діяльності. 

Докладний аналіз законодавчої бази дає можливість стверджувати, що 

система правового регулювання  державної служби в Україні включає вісім 

різновидів нормативно-правових актів: 

1. Конституція України [62], яка встановлює основоположні права 

громадян у публічно-правовій сфері, ключові принципи діяльності публічної 

адміністрації.  

Особливiстю конституцiйної правоздатностi органів влади, включаючи 

органи мiсцевого самоврядування, є наявнiсть у них владних повноважень. Тiльки 

цi органи, а також посадовi особи мають публiчно-владнi права. Громадяни також 

беруть участь у здiйсненнi влади [203, с. 15]. Так, згідно з ч. 2 ст. 38 Конституції 

України громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого самоврядування. Дане конституційне 

положення повноцінно реалізоване з 1 травня 2016 року як дня набрання чинності 

нової редакції Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року  

№ 889, коли громадяни отримали право приймати участь у конкурсах на зайняття 

вакантних посад вищого корпусу державної служби та бути безумовно 

призначеними, у разі визначення їх переможцями конкурсних відборів. Правові 

положення щодо повноважень окремих суб’єктів призначення, таких як Верховна 

Рада України, визначені статтею 85, Президент України -  статтями 106, 118, 

Кабінет Міністрів України - статтею 116 Основного Закону України.  

2. Міжнародно-правові документи, серед яких: Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р., Конвенція Міжнародної 

Організації Праці (МОП) «Про дискримінацію» 1958р., яка забезпечує рівний 
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підхід і можливості при прийомі на роботу, Кодекс поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку, прийнятий на 34-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 

17 грудня 1979 р. 

3. Закон України «Про державну службу» (далі – Закон) є загальним 

законодавчим актом у сфері правовідносин з питань державної служби. Закон 

визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, 

професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також 

порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної 

служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях. Цей Закон в 

основному спрямований на регулювання усіх питань прийняття на державну 

службу, її проходження та припинення. Поряд з цим, у Законі містяться окремі 

положення, які передбачають можливість застосування інших законів України, в 

разі, якщо нормами таких законів передбачено інше регулювання відповідних 

відносин. 

4. До спеціальних законів України, які регулюють відносини у сфері 

державної служби, зокрема відносять закони України: «Про військовий обов’язок 

і військову службу», «Про дипломатичну службу», «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», «Про запобігання корупції», «Про очищення 

влади». 

5. Постановами Верховної Ради України визначаються основоположні 

напрями розвитку законодавства, зокрема у сфері державної служби (наприклад, 

Розділ VII. «Децентралізація та реформа публічної адміністрації» Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради 

України від 14 квітня 2016 року № 1099-VІІІ). Крім того, до актів Верховної Ради 

України як суб’єкта призначення належать відповідно постанови і розпорядження 

про оголошення конкурсного відбору, призначення, присвоєння рангів, 

звільнення з посади.  



81 

 

6. Укази Президента України визначають стратегічні орієнтири розвитку 

відповідних правовідносин (наприклад, Указ від 12 січня 2015 року № 5 «Про 

стратегію сталого розвитку «Україна-2020»), а також покликані реалізовувати 

повноваження глави держави, як суб’єкта призначення (такими указами 

оголошуються конкурси, призначаються переможці, присвоюються ранги, 

вирішуються питання притягення до дисциплінарної відповідальності).  

7. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, встановлюють 

порядки, відповідно до яких регламентуються детальні процедури прийняття, 

проходження та припинення державної служби, а також визначають механізм 

ралізації повноважень уряду як суб’єкта призначення та звільнення.  

8. Інші нормативні акти, які видаються міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади відповідно до закону [43,  с. 27]. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про Національне агентство України з питань державної служби» від 01.10.2014 р. 

№ 500 визначено, що НАДС забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Загалом, 

НАДС з метою реалізації положень нової редакції Закону розроблено і 

забезпечено  прийняття 28 постанов та 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України. 

Нижче наведено перелік та здійснено огляд підзаконних нормативно-

правових актів, які становлять систему національного законодавства про 

державну службу: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби» [136]. Даною постановою визначено новий механізм проведення 

конкурсного відбору на зайняття вакантної посади державної служби. Цей 

механізм включає оцінювання знань та навичок кандидатів, їх моральні, ділові та 

інші якості необхідні для належного виконання посадових обов'язків.  
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Цей механізм розроблено з метою залучення на державну службу осіб, 

здатних професійно та доброчесно виконувати свої посадові обов'язки. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 243 «Про 

затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної 

служби» [89]. Комісія з питань вищого корпусу державної служби проводить 

конкурсні відбори на посади вищого корпусу державної служби (посади 

державної служби категорії "А"), здійснює дисциплінарні провадження щодо них, 

а також гарантує та захищає їх права. У даному положенні встановлено порядок 

та умови роботи Комісії. Також визначені основні принципи діяльності: 

законність, професіоналізм, прозорість, неупередженість, чесність, колегіальність 

та обґрунтованість прийняття рішень.   

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 

оплати праці працівників державних органів» [27]. 

Прийнятим актом установлено мінімальний розмір посадового окладу на 

посадах державної служби з 1 січня 2017 року - 2000 гривень відповідно до 

Закону України "Про державну службу"; підвищено посадові оклади державним 

службовцям та іншим категоріям працівників державних органів; упорядковано 

віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці; визначено 

єдиний підхід щодо встановлення працівникам державних органів матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення під час 

надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної 

заробітної плати; визначено порядок виплати надбавки за вислугу років 

працівникам патронатної служби та працівникам державних органів, які 

виконують функції з обслуговування, в разі виникнення права на її підвищення. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 298 «Деякі 

питання оплати праці працівників патронатних служб» [28] (наразі втратила 

чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323, 

адже дія Закону України "Про державну службу" не поширюється на працівників 

патронатних служб в державних органах). 
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Керівник державного органу, при якому утворено патронатну службу, 

самостійно  визначає чисельність працівників служби, її структуру, розмір 

місячної заробітної плати, а також  особисто здійснює підбір працівників, 

розподіл фонду оплати праці та надає матеріальну допомогу. З кандидатом на 

посаду укладається строковий договір за основним місцем роботи або за 

сумісництвом чи на громадських засадах. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №304 Про 

умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих 

державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну 

службу”[172]. Для окремих керівних працівників державних органів, на яких не 

поширюється дія Закону України "Про державну службу" даною постановою 

затверджено розміри посадових окладів, установлено надбавку за вислугу років; 

надбавку за інтенсивність праці, премію, матеріальну допомогу для оздоровлення 

та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 «Про 

затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних 

органів, які виконують функції з обслуговування» [114]. Урядом затверджено і 

дозволено у кожному державному органі приймати на роботу працівників, які 

виконують функції з обслуговування і не є державними службовцями. Це посади, 

до обов’язків яких входить забезпечення належних умов функціонування 

державного органу, такі як ремонт, діловодство, комп’ютерне забезпечення, 

матеріально-технічне забезпечення тощо. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про 

затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» [131]. У даній 

постанові детально описано порядок визначення стажу державної служби, який 

обчислюється у днях, місяцях і роках. Зазначено, що державному службовцю за 

вислугу років  передбачено надбавки та додаткові оплачувані відпустки. Також 

наявний  перелік посад, перебування на яких зараховується до стажу державної 

служби та випадки, у разі яких передбачено зарахування до стажу того часу, коли 
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державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у 

трудових відносинах з державним органом.  Згаданому рішенню передувала 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року №559 [132]. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання 

присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами 

державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, 

військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними 

званнями» [84]. Питання присвоєння рангів є важливим при прийнятті на 

державну службу та під час її проходження, зокрема для встановлення розміру 

надбавки за ранг державного службовця.  Даною постановою затверджено 

механізм присвоєння рангів державним службовцям та співвідношення між 

рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 314 «Про 

затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань, наукових 

установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби» [129]. 

Комісія з питань вищого корпусу державної служби є постійно діючим 

колегіальним органом, на який покладено такі обов’язки:  проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби категорії "А", здійснення щодо них 

дисциплінарних проваджень, затвердження переліку посад державної служби, 

патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з 

обслуговування та ін. До складу Комісії входять, серед інших, чотири 

представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, 

експертів відповідної кваліфікації.   

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Порядок 

відкликання державного службовця із щорічної відпустки» [123]. Кабінетом 

Міністрів України затверджено порядок та процедура відкликання державного 
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службовця з щорічної основної та додаткової відпустки. У постанові також 

визначено особливості такого відкликання в залежності від категорії посади і 

наведено чіткі підстави. 

11. Постанова КМУ від 25.03.2016 № 231 «Порядок відшкодування 

непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із 

щорічної основної або додаткової відпустки» [124]. У разі передчасного 

повернення на роботу із щорічної основної або додаткової відпусток (тобто 

відкликання) у державного службовця можуть виникнути непередбачувані 

витрати. Дана постанова визначає порядок, умови та механізм відшкодування 

таких витрат державному службовцю установою-роботодавцем.   

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 268 «Про 

умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з 

обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків 

Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Управління адміністративними будинками Державного управління 

справами, Управління адміністративними будинками Управління справами 

Апарату Верховної Ради України у 2016 році» [173].  

Для працівників державних органів, які виконують функції з 

обслуговування, окрім окладів, визначених схемою, зазначеною у даній постанові, 

збережено надбавку за високі досягнення у праці, за виконання особливо 

важливої роботи, доплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням 

обов'язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50 відсотків посадового 

окладу, а також передбачено преміювання працівників, матеріальну допомогу на 

оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 

«Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям» 

[115]. Матеріальне стимулювання праці державних службовців здійснюється за 

допомогою певних виплат. Даною постановою визначався механізм застосування 
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надбавок за інтенсивність праці та надбавок за виконання особливо важливої 

роботи. 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270  

«Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» 

[126]. Даною постановою визначено, що, починаючи з шостого року стажу 

державної служби, за кожний наступний рік додаткова оплачувана відпустка  

державного службовця збільшується на 1 календарний день. Але існує 

обмеження: тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 

календарних днів. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 323 «Про 

умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» [174].  

Постанова № 323 доповнює вищезгадану під номером 298, яка наголошує на 

тому, що дія Закону України "Про державну службу" не поширюється на 

працівників патронатних служб. Даною постановою затверджуються розміри 

посадових окладів, а також визначаються деякі умови оплати праці працівників 

патронатних служб в державних органах. 

 Інформація, зазначена у постанові стосується працівників патронатних 

служб Президента України, Голови Верховної Ради України, його першого 

заступника та заступника, Адміністрації Президента України, Апарату Ради 

національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-

прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та інших державних 

органів 

16.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 393 

«Порядок проведення Національним агентством України з питань державної 

служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання 

державними органами вимог Закону України «Про державну службу» та інших 

нормативно-правових актів у сфері державної служби» [138]. Даною постановою 

затверджено Порядок проведення службового розслідування Національним 

агентством з питань державної служби або його територіальними органами 
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стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного 

службовця вищого органу. Визначено механізм проведення службового 

розслідування за фактом подання скарги державного службовця, у разі порушення 

наданих Законом України "Про державну службу" прав або виникнення перешкод 

в реалізації прав державного службовця. Метою даної постанови є усунення 

порушень прав державних службовців, встановлених Законом України "Про 

державну службу". Попередньо положення Порядку проведення службового 

розслідування були передбачені постанова Кабінету Міністрів України від 

04.03.1995 р. № 160 (втратила чинність) [137]. 

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 448 «Про 

затвердження Типових вимог до професійної компетентності державних 

службовців категорії “А” [145]. У даній постанові наведено перелік вимог щодо 

рівня освіти, практичних професійних навичок, особистих якостей та інших 

критеріїв, яким повинні відповідати особи, що претендують на зайняття посад 

державної служби категорії "А".  

Отже, зайняття посади державного службовця категорії «А» передбачає: 

вільне володіння державною мовою та іноземною мовою (яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи); загальний стаж роботи - не менше 7 років; знання 

законодавства; лідерські навички; вміння приймати ефективні рішення; вміння 

здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи; вміння 

працювати з великим обсягом інформації та мати здатність виконувати одночасно 

кілька завдань.  

Крім того, особа, яка бажає займати посаду держслужби категорії "А", 

повинна бути принциповою, рішучою, спрямованою на служіння суспільству та 

захист національних інтересів. 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 465 «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України».  
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Кабінет Міністрів України постійно доопрацьовує та вносить зміни до 

раніше виданих актів та постанов [97].  

Так, постановою 465 внесено деякі зміни або визнано такими, що втратили 

чинність,  пункти, які стосуються питань призначення на посади та звільнення з 

посад державних службовців, особливостей проходження державної служби в 

центральних і місцевих органах виконавчої влади, а також організації кадрової 

роботи в таких органах. 

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 490-р «Про 

утворення Комісії з питань вищого корпусу державної служби та затвердження її 

персонального складу» [176]. Дане розпорядження визначає основні принципи 

діяльності Комісії, якими є законність, професіоналізм, прозорість, 

неупередженість, чесність, колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень. 

Також  встановленим порядком зазначено, що Комісія проводитиме 

конкурсні відбори на посади вищого корпусу державної служби (посади 

державної служби категорії "А"), здійснюватиме дисциплінарні проваджень щодо 

них, а також гарантуватиме та захищатиме їх права. 

НАДС вносить пропозицію до Кабінету Міністрів України про 

затвердження персонального складу Комісії. 

20. Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.08.2016 № 500 «Про 

затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги 

для вирішення соціально-побутових питань» [127]. Щороку кожен державний 

службовець може отримати одноразову матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань. Розмір такої допомоги дорівнює середньомісячній 

заробітній платі працівника.  

У даній постанові наведено механізм надання такої допомоги. Зазначено, 

що вона видається у межах фонду оплати праці, а рішення про її надання 

приймається керівником державної служби (дискреційне повноваження). 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 633 «Деякі 

питання оплати праці» щодо виплати за додаткове навантаження за виконання 
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повноважень державних секретарів міністерств до призначення на ці посади осіб 

за результатами конкурсу» [29].   

Доповнено перелік посад державних службовців, що прирівнюються до 

відповідних груп оплати праці, затверджений постановою № 292 наступними 

посадами: керівні працівники апаратів місцевих державних адміністрацій,  

державні ревізори-інспектори, державні соціальні інспектори, головні казначеї, 

державні адміністратори та інші. 

Також внесено зміни в додаток 3 постанови № 323 з метою визначення 

розміру посадового окладу заступника керівника Секретаріату Голови Верховної 

Ради України. 

Окрім цього, керівникам апаратів у зв'язку з виконанням обов'язків за 

вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового 

окладу за відповідною посадою установлена виплата за додаткове навантаження.  

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 № 674 «Деякі 

питання реформування системи професійного навчання державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування» [30]. Для оптимізації системи 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, постановою № 674 вносяться зміни до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України. Ці зміни першу чергу спрямовані на активне залучення 

молоді, уникнення бюрократизації навчального процесу та сприяння побудові 

кар'єрної моделі державної служби. Документ прийнятий на виконання Закону 

України "Про державну службу" та Стратегії реформування державного 

управління України на 2016-2020 роки. 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 681 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р.  

№ 98» [103]. Нею визначено особливості направлення державних службовців у 

відрядження для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного 

місця служби, зокрема на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, 

представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади 
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іноземних держав. Строк відрядження державного службовця, згідно із 

постановою №98, не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за 

кордоном - 60 календарних днів. У зв’язку із тим, що сумарний час відряджень 

деяких державних службовців вимагає перевищення зазначених термінів, урядом 

було визначено підстави та умови перевищення цих строків.  

Також постанова № 681 встановлює особливості відрядження державних 

службовців для виконання своїх посадових обов'язків поза межами постійного 

місця служби. Це, зокрема, до секретаріатів міжнародних організацій, 

представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади 

іноземних держав 

24.  Постанова Кабінету Міністрів України редакція від  14.09.2016 № 624  

«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 

р. № 292» [107]. Урядом у цій постанові визначено механізм встановлення та 

погодження розміру премії державним службовцям, які займають посади 

державної служби категорії "А" та призначаються Кабінетом Міністрів України. 

Для цього внесені зміни до постанови від 6 квітня 2016 р. № 292 "Деякі 

питання оплати праці державних службовців у 2016 році", якими, зокрема, 

передбачається, що визначення розміру премії державним секретарям міністерств 

(заступникам міністрів - керівникам апаратів) здійснюється керівником державної 

служби в державному органі за поданням члена Уряду, який очолює міністерство, 

та погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України; керівникам 

центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів 

України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом 

Міністрів України, - керівником державної служби цього державного органу за 

поданням Міністра Кабінету Міністрів України та погодженням з Першим віце-

прем'єр-міністром України; керівникам центральних органів виконавчої влади, які 

не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету 

Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби 
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відповідного державного органу за погодженням з міністром, який спрямовує та 

координує діяльність центрального органу виконавчої влади. 

Подання про встановлення премії головам обласних, Київської і 

Севастопольської міських державних адміністрацій розглядає Кабінет Міністрів 

України для внесення віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом 

повноважень відповідних пропозицій суб'єкту призначення; обласні, Київська і 

Севастопольська міські державні адміністрації розглядають подання районних, 

районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій про встановлення 

премії головам районних, районних у містах Києві і Севастополі державних 

адміністрацій для внесення пропозицій суб'єкту призначення щодо визначення її 

розміру. 

25. Постанова Кабінету Міністрів України редакція від  23.08.2016 № 521 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів 

України» [106]. Для приведення актів Кабінету Міністрів України з питань оплати 

праці державних службовців та працівників, які виконують функції з 

обслуговування, у відповідність до Закону України "Про державну службу" 

Урядом визначено такими, що втратили чинність, деякі постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України з питань оплати праці зазначених 

працівників. 

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 703 «Про 

внесення змін до пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям» [105]. Цим актом Уряду уточнено розміри стимулюючих 

виплат Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним 

секретарям міністерств, а також порядок їх установлення Урядовому 

уповноваженому. 

Документом, зокрема, передбачено встановлення гарантованого розміру 

стимулюючих виплат (надбавка за інтенсивність праці у розмірі не менше 50 

відсотків посадового окладу та надбавки за виконання особливо важливої роботи 
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у розмірі не менше 50 відсотків посадового окладу) Державному секретарю 

Кабінету Міністрів України та державним секретарям міністерств. 

Це сприятиме залученню до участі у конкурсі на зайняття вищезгаданих 

посад ефективного менеджменту і висококваліфікованих фахівців. 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 «Про 

організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою» [160]. Цією постановою 

Уряд затвердив Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою. 

Згідно з Порядком, організовує та проводить атестацію уповноважений 

вищий навчальний заклад, який утворює відповідну комісію. Перелік таких 

закладів оприлюднюється на їх офіційних веб-сайтах, а також на веб-сайтах 

НАДС та МОН. Процес атестації відбувається в письмовій або усній формах. 

Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та 

повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - 

тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань. Після 

проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, 

отримують відповідні посвідчення, що діють безстроково. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 

«Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців» [196]. 

Постанова Уряду є новим інструментом управління персоналом, 

спрямована на реформування процедури проведення щорічного оцінювання 

діяльності державних службовців на принципах законності, об'єктивності та 

відкритості для визначення якості виконання державними службовцями 

поставлених завдань та своїх посадових обов'язків відповідно до законодавства 

про державну службу. 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1039 «Про 

затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження» [94]. 
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Цей Порядок визначає процедуру здійснення дисциплінарними комісіями з 

розгляду дисциплінарних справ дисциплінарних проваджень стосовно державних 

службовців, тривалість здійснення дисциплінарного провадження, засади роботи 

та повноваження комісії.  

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106. 

«Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 

[92]. 

Положенням визначено організаційні засади функціонування системи 

професійного навчання, видів програм підвищення кваліфікації за тривалістю та 

інтенсивністю, вимог до їх структури та змісту,  потреб у професійному навчанні 

та формуванні, розміщенні і виконанні державного замовлення. 

Крім того, НАДС разом із зацікавленими міністерствами, соціальними 

партнерами, вітчизняними та іноземними експертами забезпечено прийняття 

низки наказів: 

1. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 47, зареєстрований в Мін’юсті 

23 березня 2016 р. за № 438/28568 «Про затвердження Типового положення про 

службу управління персоналом» [151]. 

У положенні на основі наказу НАДС від 5 березня 2012 року  № 45 [150] 

зазначено, що у кожному державному органі утворюється служба управління 

персоналом, права та завдання  служби, а також особливості займання посади її 

керівника. Попередньо згадані питання регламентувались постановою Уряду від 

26 липня 2001 р. № 876 [148]. 

2. Наказ НАДС від 03.03.2016 № 48, зареєстрований в Мін’юсті 23 березня 

2016 р. за № 439/28569 «Порядок стажування державних службовців» [142]. 

У порядку вказані загальні положення щодо проходження державними 

службовцями стажування: порядок підготовки, права і обов’язки державного 

службовця, який проходить стажування, оформлення звіту та оцінки тощо. 
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3. Наказ НАДС від 03.03.2016 № 48, зареєстрований в Мін’юсті 25 березня 

2016 р. за № 456/28586 «Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами» 

[128].  

Порядок містить загальні вимоги щодо обліку та роботи з дисциплінарними 

справами, які формуються під час здійснення дисциплінарного провадження: 

формування дисциплінарної справи, доступу до інформації, що у ній міститься, 

ведення обліку, зберігання та використання дисциплінарних справ після 

закінчення дисциплінарного провадження тощо. 

4. Наказ НАДС від 03.03.2016 № 50, зареєстрований в Мін’юсті 25 березня 

2016 р. за № 457/28587 «Типові правила внутрішнього службового розпорядку» 

[146].  

У правилах наведені загальні правила етичної поведінки в державному 

органі, робочий час та час для відпочинку, особливості режиму роботи деяких 

державних органів. Також  зазначено, що у державних органах ведеться облік 

робочого часу та система контролю доступу до адміністративних приміщень.  

За цими правилами, працівник у письмовій або іншій формі повідомляє 

безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі і невиконання цієї 

вимоги веде за собою  складання акту про відсутність державного службовця на 

робочому місці. За понаднормову роботу у вихідні дні чи після закінчення 

робочого часу працівникам передбачено компенсацію. Крім того, наказом НАДС 

від 13 березня 2000 р. № 39-20 внесено зміни до згаданих Типових правил та 

передбачено можливість віддаленої (дистанційної) роботи, що наблизило 

державну службу до кращих умов приватного сектору [147].    

Шостий розділ правил визначає порядок доведення до відома державного 

службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі 

службових питань.  

Сьомий - загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки . 

Заключними є порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна 

державним службовцем та прикінцеві положення, у яких вказано, що 
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недотримання вищезазначених правил є підставою для притягнення державного 

службовця до відповідальності. 

5. Наказ НАДС від 22.03.2016 № 64, зареєстрований в Мін’юсті 15 квітня 

2016 р. за № 567/28697 «Порядок ведення та зберігання особових справ 

державних службовців» [119].  

Особова справа працівника ведеться службою управління персоналом 

державного органу та містить інформацію, що відображає відносини, які 

виникають у зв’язку зі вступом на державну службу, її проходженням та 

припиненням, а також бiографiчнi та iншi данi про державного службовця. 

Далі у цьому Порядку наведено повний перелік документів та їх 

послідовність у особовій справі.  Останні уточнення до Порядку внесено наказом 

НАДС від 16.11.2016 № 243 [120]. 

6. Наказ НАДС від 12.04.2016 № 75, зареєстрований в Мін’юсті 25 квітня 

2016 р. за № 625/28755 «Визнання такими, що втратили чинність деяких наказів 

Головного управління державної служби та Національного агентства України з 

питань державної служби» [98].  

Даним наказом визнаються такими, що втратили чинність деякі накази 

Головного управління державної служби України (стосовно проведення щорічної 

оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і 

завдань, доступу до публічної інформації тощо), а також скасовані накази 

Національного агентства України з питань державної служби, що не набрали 

чинності (про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, положення про службу персоналу державного органу, 

органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, стажування державних 

службовців та інші). 

7. Спільний наказ НАДС та Мін’юсту від 06.05.2016 № 97/1328/5 «Тестові 

питання на знання Конституції України, законодавства про державну службу, 

антикорупційного законодавства та спеціального законодавства» [144]. Першим 

етапом конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців є 
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проходження тестування, що спрямоване на перевірку знань законодавства 

України.  Тести включають у себе чотири блоки запитань по Конституції України,  

Закону України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також на 

знання спеціального законодавства.   

8. Наказ НАДС від 06.04.2016 № 72, зареєстрований в Мін’юсті 27 квітня 

2016 р. № 647/28777 «Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” та “В”[122]. У 

даному Порядку вказано, що розробку та визначення спеціальних вимог 

забезпечують безпосередній керівник структурного підрозділу разом із службою 

управління персоналом. 

Для ефективного виконання державними службовцями покладених 

обов’язків до них висуваються певні вимого щодо до досвіду роботи, освіти, 

знань, умінь, компетенцій. До того ж можуть бути вказані спеціальні вимоги, що 

полягають у конкретизації галузей знань і спеціальностей, за якими здобуто вищу 

освіту, досвіду роботи у конкретній сфері тощо. При цьому за основу підготовки 

взято наказ НАДС від 16.05.2012  № 92, що розроблявся до Закону 4050 [121].   

9. Спільний наказ НАДС та Міністерства охорони здоров’я України від 

13.04.2016 р. № 80/352, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2016 р. за № 661/28791 

«Порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання 

державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я» [164]. Для 

оцінки стану здоров’я державні службовці щорічно проходять профілактичний 

медичний огляд. По завершенню такого огляду працівнику видається медичний 

висновок. У разі виявлення певні розладів, працівнику може бути обмежений 

доступ до державної таємниці або встановлені спеціальні умови праці та трудові 

рекомендації 

10. Наказ НАДС від 12.04.2016 № 76, зареєстрований в Мін’юсті 30 травня 

2016 р., за № 786/28916 «Порядок залучення представників громадських 

об’єднань до складу конкурсних комісій» [130]. Представники громадських 

об’єднань  обираються до комісій шляхом конкурсного відбору. Їх кількість у 
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складі Конкурсної комісії визначаються керівником державної служби в 

державному органі. 

Також у Порядку наведено вимоги до громадських об’єднань, які можуть 

висувати кандидатів, перелік документів, що необхідно подати, вимоги до 

кандидата. Згадане залучення громадськості є безпрецедентним заходом задля 

прозорості процедури відбору і раніше не передбачалось законодавством. 

11. Наказ НАДС від 05.08.2016 № 158, зареєстрований в Мін’юсті 

13.08.2016 за № 1203/29333 «Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців» [113]. Ґрунтуючись на положеннях Конституції України, для 

державних службовців сформовано систему стандартів етичної поведінки. 

Насамперед поведінка державного службовця має забезпечувати довіру 

суспільства до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.  

У Правилах наведено загальні обов’язки державного службовця, 

особливості використання свого службового становища, використання ресурсів 

держави та територіальної громади, використання та обміну інформацією. 

12. Наказ НАДС від 25.05.2016 № 110, зареєстрований в Мін’юсті 

10.06.2016 за № 841/28971 «Порядок оформлення та направлення (вручення) 

вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань 

державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами 

права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця 

або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби» [133]. Документ передбачає, що у разі виявлення порушень прав 

державного службовця або інших рішень державних органів, що суперечать 

законодавству, може бути оформлена вимога на їх скасування, яка є обов’язковою 

до виконання у визначений термін. У затвердженому Порядку зазначено 

особливості подачі та зразок написання таких вимог. Ця новація є принципово 

іншим способом захисту прав державних службовців у позасудовому порядку. 

13. Наказ Мінсоцполітики від 13.06.2016 № 646, зареєстрований в Мін’юсті 

30.06.2016  за № 903/29033 «Типове положення про преміювання державних 
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службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів 

(секретаріатів)» [149]. Так, з метою підвищення ефективності праці, а також за 

інтенсивність, якість, терміновість та виконання додаткового обсягу завдань 

державним службовцям категорії "Б" і "В" встановлюються премії (щорічна/ 

квартальна/ місячна).  

За рік державний службовець може отримати до 30% від фонду його 

посадового окладу. Рішення про надання  такої премії приймає керівник 

державної служби. 

14. Наказ НАДС від 05.08.2016  № 156, зареєстрований в Мін’юсті 

31.08.2016 за № 1200/29330 «Форма Особової картки державного службовця та 

Інструкції щодо її заповнення» [155]. Наказом затверджено вимоги до заповнення,  

а також прикріплено форму нового зразка особової картки.  

15. Наказ НАДС від 26.09.2016 № 193, зареєстрований в Мін’юсті 

19.10.2016 за № 1369/29499 «Порядок проведення Національним агентством 

України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок 

стану дотримання державними органами Закону України «Про державну службу» 

та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби» [139]. Наказом 

визначені предмет, об’єкт і суб’єкти та перевірки, описано процес організації та 

підготовки до її проведення. Наведено перелік документів з питань організації 

управління державною службою, що підлягають вивченню та оцінці, термін, 

протягом якого об’єкт перевірки повинен надати копії документів та інші деталі 

проведення перевірки. Окрім цього зазначено права та обов’язки керівника, 

членів робочої групи та об’єкта перевірки, а також  порядок прийняття рішень та 

оформлення результатів перевірки. 

16. Наказ НАДС від 20.12.2016 № 277, направлений для проведення 

державної реєстрації у Мін’юсті листом від 20.12.2016 № 9924/50-16 «Типовий 

порядок проведення публічного звіту керівника органу» [125]. Наказом 

затверджено порядок проведення публічного звіту керівника органу виконавчої 

влади, детально описано етапи підготовки та оприлюднення звіту, загальні вимоги 
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до нього та його структура. Зазначено, що у звіті визначаються заходи, які було 

здійснено, та завдання, які було виконано, співвідношення бюджету поточного 

року з фактичними витратами та інша інформація в межах компетенції органу. 

Цей порядок є новацією, що успішно реалізовується і вирішує питання 

підзвітності. 

Окреслена система нормативно-правових актів впорядковує правове 

регулювання питань вступу на державну службу, її проходження та звільнення 

[43, с. 28].  

Також деякі питання час від часу роз’яснюються або тлумачаться у 

рішеннях Конституційного суду України щодо зазначених правовідносин [185, 

186]. 

В подальшому НАДС забезпечено внесення змін до означених нормативно-

правових атів та прийняття нових з огляду на практику застосування Закону.  

 

2.3. Pеформування служби в органах місцевого самоврядування та його 

зв'язок з правовим регулюванням державної служби. 

 

В умовах активного продовження децентралізаційних процесів в Україні 

дослідження інституту служби в органах місцевого самоврядування, його 

правового регулювання та реформування є актуальним. 

Більш того  підготовка нової редакції проекту Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» передбачена Планом законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2021 рік [86].  

Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування 

здійснюється Конституцією України [62], законами України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" [158], "Про статус депутатів місцевих рад" [168], "Про  

вибори  депутатів місцевих  рад  та сільських, селищних, міських голів" [96], «Про 

службу в органах місцевого самоврядування в Україні» [167] та іншими законами 

України. 
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Як показав аналіз стану наукової розробки проблем місцевого 

самоврядування загалом та муніципальної служби зокрема, українськими 

вченими створено підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у 

дослідження цієї проблематики зробили М. Баймуратов, О. Батанов, В. Борденюк, 

Н. Гончарук, В. Кравченко, В. Куйбіда, Т. Мотренко, Н. Нижник, Н. Плахотнюк, 

М. Пухтинський, С. Серьогін та ін.  

Водночас у наукових публікаціях вивчення питань, пов`язаних зі 

становленням інституту муніципальної служби, сучасним станом реалізації 

законодавства, що регулює службу в органах місцевого самоврядування 

досліджено не в достатній мірі. В останні роки серед науковців триває дискусія 

щодо правомірності введення муніципальної служби в Україні як публічно-

владної діяльності службовців органів місцевого самоврядування. Одні вчені 

вважають, що муніципальна служба є різновидом державної служби і не має 

особливих відмінностей від державної цивільної служби. Інші вчені вважають, що 

служба в органах місцевого самоврядування це самостійний інститут 

муніципальної влади, який має право на самостійне існування [53, с. 50]. 

Можна погодитися із думкою В. В. Кравченка про те, що служба в органах 

місцевого самоврядування має багато спільних рис з державною службою. Обидві 

ці служби базуються на спільних принципах публічної служби, зокрема, 

верховенства права, демократизму і законності, гуманізму, гласності, рівному 

доступі громадян до служби, професіоналізмі, компетентності, пріоритеті прав і 

свобод людини і громадянина, правової і соціальної захищеності службовця, 

позапартійності [64]. 

При цьому, не можна підтримати погляд автора у питанні самостійності 

кадрової політики в системі місцевого самоврядування. 

Така самостійність, на нашу думку, можлива лише щодо виборних посад. 

Адміністративні посади мають повністю тотожний правовий статус з посадами 

державної служби, здійснюють професійну діяльність, керуючись Конституцією і 

законами України. Відтак, правила прийому на роботу, проходження служби та 
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звільнення мають регулюватися однаково. В іншому разі чинитиметься вплив 

місцевих політиків на кадрові призначення та розстановка «зручних» підлеглих на 

посади, що не сприятиме сталій роботі апаратів (виконавчих комітетів) місцевих 

рад, загрожуватиме втраті інституційної пам’яті, погіршенні якості підготовки 

документів, «здоровому кліматі» у колективі. 

Конституція України, зокрема у статті 38 розмежовує інститути державної 

служби і службу в органах місцевого самоврядування як самостійні форми 

публічної служби.  

Аналіз законотворчої практики під час прийняття нової редакції Закону 

підтверджує згадане обґрунтування, адже серед поравок народних депутатів 

України була поправка н.д. Матвієнка А.С. щодо зміни назви законопроекту на: 

«Закон України  «Про публічну службу». Згадана поправка на жаль відхилена 

профільним комітетом парламенту, при чому в низці країн така назва вживається 

досить часто. 

Засади правового врегулювання службових відносин в органах місцевого 

самоврядування закладені в Конституції України, відповідно до ст. 5 якої 

здійснення територіальною громадою питань місцевого значення може 

відбуватися як безпосередньо (через місцеві референдуми, загальні збори 

громадян, громадські слухання), так і через органи місцевого самоврядування, які 

для забезпечення своєї діяльності потребують спеціально підготовленого 

службового апарату. У частині другій статті 38 Конституції України для громадян 

України закріплене рівне «право доступу до державної служби, а також до служби 

в органах місцевого самоврядування».  

Особлива природа і завдання місцевого самоврядування визначили потребу 

у формуванні власної професійної служби і відповідного законодавчого 

закріплення організаційно-правових засад служби. Після прийняття Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) дія Закону України 

«Про державну службу» (1993 р.) була поширена на посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. Така позиція законодавця, на думку Янюк Н.В., не 
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відображала специфіки і автономності служби в органах місцевого 

самоврядування як окремого виду публічної служби, тому з часом виникла цілком 

обґрунтована необхідність у прийнятті відповідного закону [203]. 

Погоджуючись з позицією автора щодо автономності, мова про це може йти 

лише щодо неприпустимості впливу на прийняття рішень радою щодо 

розпорядження земельними ділянками, комунальною власністю тощо, а не 

питання кадрового забезпечення (прийом, кар’єра, звільнення), які мають 

регулюватися лише законом за ознакою професіоналізації служби. 

Чинний Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

прийнято Верховною Радою України 07 червня 2001 року (далі – Закон 2493). 

Цей закон регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови 

реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого 

самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на 

службі в органах місцевого самоврядування.  

Згідно Законом 2493 служба в органах місцевого самоврядування – це  

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, що займають 

посади в органах місцевого самоврядування та їх апаратів, яка спрямована на 

забезпечення завдань і функцій місцевого самоврядування, реалізацію 

повноважень цих органів.  

Посада в органах місцевого самоврядування — це передбачена 

законодавством України, статутом від повідної територіальної громади та 

визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органів 

місцевого самоврядування та їх апарату з установленими повноваженнями щодо 

виконання завдань і функцій місцевого самоврядування та відповідальністю за 

здійснення цих повноважень.   

Законом 2493 регламентовано особливості посад, які на відміну від посад 

державних службовців поділяються на виборні посади, на які особи обираються 

територіальної громадою; виборні посади, на які особи обираються або 
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затверджуються відповідною радою; посади, призначення на які здійснюється 

відповідним головою. 

Дія Закону 2493 не знімає низки неузгодженостей, прогалин та колізій у 

порівнянні із новим законодавством про державну службу, тож на часі є 

підготовка нового закону про службу в органах місцевого самоврядування.   

Одним із найскладніших питань є організація підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для служби в органах місцевого самоврядування: 

вивчення потреби у навчанні, формування та розподіл державного замовлення на 

підготовку кадрів, формування мережі навчальних закладів, координація 

ліцензування та акредитація освітньої діяльності, розробка освітньо-професійних 

програм та відповідних інструктивно-методичних матеріалів. 

Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

(нова редакція) вперше розроблено НАДС відповідно до пункту 6.3 показників 

результативності Контракту для України з розбудови держави, яким передбачено 

прийняття Верховною Радою України, набрання чинності та ефективне 

впровадження Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

розробленого на основі європейських принципів державного управління та 

кращого європейського досвіду та у відповідності із Законом України «Про 

державну службу» [161].  

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами Україна взяла на себе зобов’язання наближення служби в органах 

місцевого самоврядування до європейських принципів, які висуваються до країн-

кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів «належного врядування», які 

закріплені рішеннями Ради Європи. 

Система служби, яка має якісно розроблене правове підґрунтя та належне 

управління, дозволяє суспільству, державі і громадянам досягати високого рівня 

професіоналізму, сталості та якості служби на усіх рівнях системи органів 

місцевого самоврядування та надавати кращі послуги громадянам і бізнесу.  
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На той час запровадження нових принципів та механізмів служби в органах 

місцевого самоврядування на основі європейських принципів публічної служби 

стало одним із завдань Уряду відповідно до розділу VII «Децентралізація та 

реформа публічної адміністрації» Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року 

№ 1099-VIII.  

Наразі це завдання залишається актуальним та передбачене Планом 

пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244 [87], у зв’язку з відхиленням 

проекту Закону № 2489 за підсумками розгляду у другому читанні після розгляду 

пропозицій Президента України до нього.      

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про 

службу в органах місцевого самоврядування”, а також розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, необхідних  

для реалізації Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” 

після його прийняття є кроками, які мають бути виконані впродовж року.  

Прийняття вищевказаного проекту Закону необхідне для одначсного 

введення в дію нових редакцій законів України «Про державну службу» та «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» з метою усунення невідповідностей 

[45, с. 43]. 

Як зазначає Янюк Н. В. у вищезгаданій праці, правове регулювання служби 

в органах місцевого самоврядування в Україні маєтри рівні: положення 

Конституції України; закони, підзаконні нормативно-правові акти. Формування 

цього виду служби включає низкузаходів, серед яких: встановлення посад та 

визначення посадових повноважень; визначення способів та порядку заміщення 

посад; визначення правил проходження служби; встановлення підстав та порядку 

звільнення зі служби; визначення правового статусу службовців. Закон України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» залишається базовим для 

цього виду служби. Однак аналіз його положень свідчить, що він поширюється 
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лише на діяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування, їх правовий 

статус та правові гарантії перебування на службі. Згідно зі статтею 2 Закону 

визначальною ознакою для посадової особи місцевого самоврядування здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримання 

заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, що звужує коло службовців. 

Аналогічний підхід у визначенні посадової особи містить Закон України «Про 

державну службу» 1993 року. За таким підходом статус багатьох службовців 

органів місцевого самоврядування залишився поза увагою законодавця. Це в 

певному сенсі обмежує розуміння служби в органах місцевого самоврядування, 

що закріплене у ст.1 цього ж Закону. У проекті закону (реєстр. № 2489) цей 

недолік усунули. У ньому передбачено також регулювання діяльності 

службовцівмісцевого самоврядування (п.7 ст.1). Недоліком чинного Закону «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» є наявність положень щодо 

приватно-публічногорегулювання служби. У статті 7 наголошено на тому, що 

правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається 

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про вибори депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів» (втратив чинність), цим та іншими 

законами України. Разом із тим у частині третій цієї статті зазначено, що на 

посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства 

України про працю з урахуванням особливостей, передбачених названим 

Законом. У статті 20 цього Закону серед підстав припинення служби 

безпосередньо наголошено на пріоритеті норм трудового права: «Крім загальних 

підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах 

місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим та іншими 

законами України». Розпорошеність норм у різних законодавчих актах не завжди 

дає змогу забезпечити належний порядок їх застосування. Слід також врахувати, 

що служба в органах місцевого самоврядування є різновидом публічної служби, 
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завданням якої є забезпечення публічного інтересу, а тому пріоритет має 

належати нормам публічного права. Проект Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (№2489) враховує цей момент. Цим проектом закону 

передбачалось регулювання низки важливих питань: умови вступу на посаду, 

умови і порядок проведення конкурсу на заміщення посади, вимоги щодо актів 

про призначення на посаду, порядок присвоєння рангів, питання оцінювання 

результатів службової діяльності; порядку перепідготовки й підвищення 

кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, умови оплати праці і 

визначення посадових окладів. [203, с. 98 - 99]. 

За означених політико-правових обставин щодо просування законодавства 

вважаємо цілком вдалою тезу Н. М. Колісніченко про те, що серед головних 

факторів, які мають вплив на сферу державної служби в сучасних умовах є, 

зокрема вплив ЄС на національні системи державної служби країн-членів ЄС [58]. 

Варто зазначити, що Закон є черговим важливим кроком у децентралізації 

влади і реформі місцевого самоврядування. Він впроваджує низку важливих 

положень Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифікована 

Парламентом 15 липня 1997 року [36]. Зазначимо також, що Кабінет Міністрів 

України, НАДС та всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування 

вважали за доцільне підписання законопроекту Президентом України, адже 

зазначене могло сприяти підтримці курсу держави на успішне реформування 

служби в органах місцевого самоврядування відповідно до взятих Україною 

міжнародних зобов’язань. Натомість прийнятий Парламентом 09 лютого  

2017 року Закон було заветовано, вето Президента не подолано, відтак Закон 

відхилено. 

У порівнянні із Законом 2493 до основних здобутків Закону можна 

віднести: 

1) правову та організаційну самостійність служби, врегулювання статусу 

службовців органів місцевого самоврядування; 
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2) виключно конкурсний відбір на посади службовців місцевого 

самоврядування на основі професійної компетентності; 

3) прозорість прийняття на службу в органи місцевого самоврядування; 

4) розмежування виборних та адміністративних посад на місцевому рівні; 

5) запровадження нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм 

керівника; 

6) підвищення рівня мотивації службовця місцевого самоврядування 

(побудова кар’єри, конкурентний рівень заробітної плати);  

7) самостійність органів місцевого самоврядування при визначенні умов 

оплати праці; 

8) впровадження ефективного механізму запобігання корупції; 

9) професійне навчання службовців місцевого самоврядування; 

10) створення умов прозорої діяльності органів місцевого самоврядування; 

Окрім вищезазначеного, Закон вирішує проблеми: 

1) забезпечення рівного доступу до служби в органах місцевого 

самоврядування на основі знань та особистих якостей; 

2) недостатньої професійності інституту служби в органах місцевого 

самоврядування; 

3) розмежування законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування та законодавства про працю; 

4) невизначеності критеріїв віднесення посад в органах місцевого 

самоврядування  до відповідних категорій (виключає ручний механізм віднесення 

посад); 

5) непрозорої моделі оплати праці (усунення суб’єктивних підходів до 

визначення складових розміру заробітної плати та зв’язок між результатом роботи 

і рівнем оплати за неї); 

6) підвищення ефективності, відкритості та гнучкості структури публічної 

адміністрації здатної реалізовувати  комплексні завдання місцевого 

самоврядування. 
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Водночас, важливо не лише прийняття нового Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», а й ефективне впровадження Закону, що є 

одним із показників виконання взятих Україною зобов’язань та передбачено 

стратегічними документами держави (План законопроектної роботи Верховної 

Ради України на 2021 рік, План пріоритетних дій уряду на 2021 рік інші). 

Національному агентству України з питань державної служби доручено 

підготувати та подати на розгляд Уряду нову редакцію цього проекту Закону. 

Терміном внесення до Верховної Ради України визначено вересень 2021 року.  

Для розробки законопроекту утворено Робочу групу, до якої разом з 

представниками агентства, увійшли народні депутати України, представники 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, профспілок, 

вітчизняні та міжнародні експерти, науковці та практики. 

Цим Законом буде передбачено розробку підзаконних нормативно-правових 

актів і приведення інших актів законодавства у відповідність до його положень. 

Зазначене має бути реалізовано Кабінетом Міністрів України та НАДС у 

встановлений строк після прийняття законопроекту Верховною Радою України, 

підписання редакції Закону Президентом України та набрання ним чинності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. За підсумками розгляду визначено сутність та зміст понять «професійної 

діяльності державних службовців», під якою розуміється соціально-значуща 

діяльність державних службовців, виконання якої вимагає від службовця 

спеціальних знань, умінь та навичок, в також професійно обумовлених 

властивостей особистості, тобто відповідних професійних компетентностей та 

структура якої містить мету діяльності, предмет діяльності, функції, засоби, 

об’єкт та результат діяльності. Крім того уточнено, що «система регулювання 

професійної діяльності державних службовців» розглядається як сукупність 
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нормативних приписів з метою неухильного їх дотримання державними органами 

та їх посадовими особами у своїй професійній діяльності. 

2. Відзначено, що Закон, а також розроблені та прийняті нормативно-

правові акти, що складають систему національного законодавства з питань 

державної служби, окреслюють весь спектр питань, які виникають в процесі 

проходження державної служби на всіх її етапах. Вищезазначене надало 

можливість втілити принципові новації Закону з питань рівного доступу до 

державної служби на всі посади, розмежування політики від адміністрування, 

визначення функцій державного службовця, підвищення рівня оплати праці і 

престижності державної служби як професійної діяльності. 

3. Окремо зазначено, що у процесі впровадження Закону може виникати 

необхідність розкриття чи уточнення окремих положень шляхом внесення змін  

до нього або до підзаконних актів чи прийняття нових. Така практика є 

поширеною і виправдовує себе, не підміняючи при цьому розв’язання певних 

прогалин за допомогою роз’яснень НАДС, які надаються громадянам і державним 

органам у вигляді листів, що мають інформаційний, роз’яснювальних характер і 

не встановлюють правових норм. При цьому такі роз’яснення мають бути 

узагальненими, а не «адресними», щоб запобігати ризикам впливу на НАДС щоб 

отримати бажану позицію щодо правильного застосування законодавства. 

4. Зауважено, що серед головних аспектів, які потребують змін є такі: 

непризначення переможця за рейтингом; неврегульованість питань доброчесності 

членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби; відсутність кар’єрного 

просування без конкурсу у разі отримання відмінної щорічної оцінки; відсутність 

чіткого механізму переведення на рівнозначні посади з органів місцевого 

самоврядування на державну службу і навпаки, що надавало б гнучкості та 

мобільності публічній адміністрації та не створювало б формальних перешкод 

професійним працівникам у реалізації права на службу; відсутність достатніх 

важелів контролю за прийняттям, проходженням і припиненням служби з боку 

держави в особі НАДС, що могло б надати альтернативу громадянам в порівнянні 
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зі зверненням до суду за захистом прав та відповідними судовими витратами, 

розмір яких наразі суттєво збільшено; розбалансованість та надмірні особливості 

проходження служби у деяких державних органах, зокрема з питань оплати праці 

внаслідок відсутності затвердженого порядку формування фонду оплати праці на 

однакових підходах. 

5. Закон і нова редакція Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» будуть утворювати цілісну систему публічної служби, 

сприятимуть комплексному реформуванню державного управління та створенню 

в Україні професійно і політично неупередженої, ефективної та заснованої на 

заслугах служби.    

Це пояснюється тим, що адміністративні посади мають повністю тотожний 

правовий статус з посадами державної служби, здійснюють професійну 

діяльність, керуючись Конституцією і законами України. Відтак, правила 

прийому на роботу, проходження служби та звільнення мають регулюватися 

однаково. Стосовно автономності місцевого самоврядування, мова про це може 

йти лише щодо неприпустимості впливу на прийняття рішень радою щодо 

розпорядження земельними ділянками, комунальною власністю тощо, а не 

питання кадрового забезпечення (прийом, кар’єра, звільнення), які мають 

регулюватися лише законом за ознакою професіоналізації служби.  

 З огляду на це, наголошено на важливості прийняття нової редакції Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у якому мають бути 

враховані міжнародні рекомендації щодо наближення служби в органах місцевого 

самоврядування до європейських принципів, які висуваються до країн – 

кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів «належного врядування», які 

закріплені рішеннями Ради Європи. 
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РОЗДІЛ III 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  В УКРАЇНІ 

 
3.1. Зарубіжний досвід регулювання державної служби та можливості його 

імплементації в України. 
 

У процесі реформи державної служби в Україні, побудови її відповідно до 

кращих світових практик держава імплементує провідні стандарти державного 

управління розвинутих країн.  

Аналізу вітчизняної системи державної служби і її світових моделей 

присвячено чимало праць вітчизняних вчених. Становлення та загальну 

характеристику сучасних тенденцій правового регулювання державної служби ми 

знаходимо в працях Г. Атаманчука, В. Бакуменка, Т. Василевської, Н. Калашник, 

Ю. Ковбасюка, Ю. Колобова, І. Лопушинського, В. Малиновського, Г. Мамчура, 

Д. Неліпи, О. Оболенського, А. Рачинського, С. Серьогіна, С. Хаджирадєвої, 

О. Хорошенюка та інших. 

Наукові точки зору з цього питання різняться, тож наведемо приклади 

найбільш комплексних відповідних визначень. 

Як приклад, О. Ю. Оболенський визначив державну службу як один із 

основних видів діяльності держави, пов'язаної з правовим регулюванням усіх 

аспектів роботи державних службовців та формуванням кадрового потенціалу 

управління державою [79, с. 61]. У свою чергу, С. М. Серьогін пропонує 

розглядати публічну службу не як сукупність служб на різних рівнях і в різних 

підсистемах державного апарату, а як цілісний інститут, що слугує своїй державі і 

розв'язує суспільні проблеми [186, с. 12]. 

Як зазначено О.Ю. Дроздом в згаданому дисертаційному дослідженні, у 

нашій державі публічна служба включає в свій зміст одразу дві категорії – 

державна служба та служба в органах місцевого самоврядування. Так, у 
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Федеративній Республіці Німеччина (далі – ФРН) поняття «державна служба» 

відсутнє взагалі. Тільки після Першої світової війни з’явився термін «публічна 

служба», який ввійшов у словник німецьких політології. [72, с. 129; 209, с. 17]. 

При цьому варто зауважити, що на різне сприйняття таких категорій, як «публічна 

служба» та «державна служба», наштовхує і семантичний підхід до визначення їх 

сутності. Так, у ФРН для позначення даного правового інституту 

використовується категорія «öffentlicher Dienst», що українською мовою 

буквально може бути перекладено як «державна служба». Сам службовець у ФРН 

визначається як «beamte».  

У Франції оперують терміном «fonction publique» (державна адміністрація), 

що відповідає нашому розумінню категорії «державна служба» та «fonctionnaire» 

(функціонер), що відповідає категорії «державний службовець». У Великій 

Британії використовується категорія «civil service» (цивільна служба) та «public 

agent» (державний агент), а також «civil servant» (цивільний службовець) або ж 

«crown servant» (слуга Корони). Використання зазначеної вище термінології у 

сфері проходження державної (публічної) служби в різних країнах світу не є 

випадковим й обумовлено, зокрема, специфікою правового регулювання даного 

інституту, в тому числі співвідношенням публічно-правового та 

приватноправового регулювання даної царини суспільного життя.  Зокрема, в 

багатьох зарубіжних країнах більш широку категорію державних службовців 

відносять до публічної служби, а власне державних службовців – до так званої 

цивільної служби. Останню розуміють як один із різновидів публічної служби, її 

ядро, яке становлять, передусім, службовці міністерств центрального та місцевого 

апаратів, які беруть участь у розробленні й прийнятті рішень політичного 

характеру. Окрім цього, в зарубіжних країнах існує тенденція до сприйняття 

моделей державної служби з точки зору знаходження центру управління нею – 

централізованого та децентралізованого управління державною службою, а також 

залежно від функціонального призначення – цивільна служба, урядова служба, 

публічна служба тощо [33, с. 337-338]. 
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У наукових дослідженнях вчені виділяють два різновиди у підходах до 

побудови системи правового регулювання державної служби, а саме: 

централізований і децентралізований.  

У країнах «старої» Європи представниками централізованого та 

децентралізованого підходу до побудови згаданої системи виступають Франція та 

Німеччина. А. В. Кірмач у своєму дослідженні, що присвячене аналізу 

європейського досвіду правового регулювання державної служби та його 

впровадженню в Україні, описує, що німецький і французький досвіди правового 

регулювання державної служби виступають, відповідно, децентралізованим і 

централізованим типом правового регулювання, є класичними підходами до 

правового регулювання державної служби в рамках європейської правової 

традиції. Також, автор зазначає, що законодавство про державну службу 

більшості європейських країн побудовано саме на основі одного з указаних типів 

правового регулювання державної служби [56, с. 46–47]. 

Проходження державної служби у ФРН характеризується децентралізацією. 

Федеральні органи державного управління, незважаючи на збереження за собою 

координаційних та контролюючих функцій управління її проходженням, все ж 

передають більшу частину практичних питань на розсуд локальних органів 

державного управління. Більше того, практика правозастосування дозволяє 

стверджувати, що більша частина повсякденних питань проходження державної 

служби вирішується саме локальними органами державного управління, зокрема 

встановлення особливостей правового регулювання проведення процедур відбору 

на посаду державних службовців, створення комісій для проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад державних службовців, створення комітетів і комісій, 

що здійснюють службові розслідування щодо державних службовців і вирішують 

питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності тощо [39, с. 44,].  

Термін «публічна влада» в розглядуваній державі 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. Тут 
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діє державна служба в значенні «публічна». Причому держава розглядається як 

«публічна юридична особа». Державними службовцями вважаються всі 

службовці держави – її законодавчих, виконавчих і судових органів як у столиці, 

так і на периферії. Виділяють такі категорії службовців: палат Парламенту; 

судової ієрархії; зі спеціальним статусом; військової служби (якщо це 

передбачено їх статутами). Розрізняють терміни «державні посади» та «посади в 

державному органі». У широкому розумінні державні службовці поділяються на: 

1) службовців адміністрації, а також місцевих товариств і публічних установ 

(включаючи викладачів і лікарів); 2) працівників парламенту, 

військовослужбовців, працівників судів [24, с. 390]. 

Позитивним аспектом правового регулювання державної служби у Франції 

є те, що тут активно використовується позитивний фактор гарантованої 

зайнятості, тобто державний службовець забезпечується роботою на весь строк 

своєї професійної діяльності [33, с.224–225]. В організації державної служби 

поєднуються система найму («відкрита державна служба») та система кар’єри 

(«закрита державна служба»). Відповідно до цього державні службовці 

поділяються на дві великі групи: 1) службовці, які не є чиновниками та працюють 

у державних установах за наймом. Сюди належать ті, хто працює на умовах 

погодинної оплати й за контрактом, стажисти; 2) службовці-чиновники, які 

постійно працюють у системі державної служби та становлять її основу [163,  

с. 118–119]. У контексті вказаного слід зазначити, що Франція - не єдина країна, 

де використовують наведені підходи до організації державної служби (відкрита й 

закрита державна служба). 

В. Гриненко у своїй роботі поділяє організації державної служби на відкриті і 

закриті системи. У відкритій системі державної служби (Австралія, Канада, США) 

характерними рисами є мобільність і конкурентоспроможність персоналу. Система 

кадрового добору в цих системах здійснюється на основі вільного доступу з 

урахуванням університетського диплома та незалежного конкурсу. Оплата праці 

визначається, в основному, за результатами праці чиновника. Також для цієї моделі 
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характерний досить строгий контроль з боку громадянського суспільства. Закрита 

система державної служби (Німеччина, Франція, Японія) характеризується 

ієрархічною системою добору кадрів, елітарними рисами в системі професійної 

підготовки вищих керівних кадрів, високим соціальним статусом. Оплата праці 

встановлюється залежно від посади та стажу державної служби [23, с. 165]. 

В європейських країнах правове регулювання кар’єри державного 

службовця відрізняється в залежності від приналежності інституту державної 

служби відповідної країни до «системи посад» або «системи кар’єри». У країнах, 

що належать до «системи посад», державні службовці виконують свої обов’язки 

на умовах приватноправового договору, що укладається на певний термін, після 

закінчення якого або укладається новий договір, або припиняється державна 

служба. Для кожного підвищення державні службовці проходять новий конкурс 

або призначаються на розсуд уповноважених органів та керівників, проте в 

кожному випадку автоматичне просування по службі відсутнє [56, с. 162]. 

У країнах, що належать до системи кар’єри, зайняття постійної посади 

означає фактично безстрокове (до виходу на пенсію) працевлаштування, звичайно 

ж, за умови успішного виконання своїх функціональних обов’язків. Просування 

по службі у межах системи кар’єри може відбуватись за двома напрямами: 

званням та посадою. Різниця між званням та посадою формулюється таким 

чином: державний службовець є власником свого звання і лише тимчасово 

обіймає посаду на розсуд адміністрації, котра його використовує. Просування за 

званнями (рангами, чинами) означає, що державний службовець може отримати 

вище звання і, відповідно, підвищене грошове утримання, навіть займаючи одну і 

ту ж посаду. З іншого боку, при такому просуванні також є межі, і для отримання 

певних звань необхідно також займати і відповідну вищу посаду. Просування за 

посадами (категоріями посад) передбачає здобуття службовцем вищої в 

організаційній ієрархії посади. У європейських країнах практично повсюдно усі 

посади віднесено до певної категорії (від двох до п’яти), в межах яких 

відбуваються службові кар’єри. Передумовою для зайняття посади вищої кате-
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горії зазвичай є здобуття вищого рівня освіти. Наприклад, у Франції, де є 4 

категорії посад державних службовців, для заміщення посад категорії А 

необхідно мати вищу освіту із рівнем ліценціата (відповідник магістра в інших 

країнах), для категорії В - вищу освіту із рівнем бакалавра, категорії С - середню 

освіту, категорії Б - початкову освіту. У межах кожної категорії посад система 

кар’єри побудована таким чином, щоб службовці, прийняті на певний посадовий 

рівень, могли протягом нормального періоду працездатності здолати 

послідовну низку рівнів, аж до верхньої межі [56, с. 163]. 

У країнах, що належать до кар’єрних систем зайнятості (Франція, ФРН, 

Іспанія, Люксембург, Греція, Литва, Болгарія, Кіпр, Словенія, Туреччина, 

Румунія, Словакія, Японія, Канада), оформлення державно-службових відносин 

означає фактично безстрокове працевлаштування, за умови успішного виконання 

своїх обов’язків. 

У ФРН законодавче оформлення державно-службових відносин виглядає 

надзвичайно формалізованим. Для того, щоб отримати статус зайнятого на 

державній службі, претенденти повинні скласти два державні іспити перед 

незалежним жюрі у складі державних службовців та викладачів університету. Із 

цього правила існують виключення, проте навіть успіх у двох цих етапах не 

гарантує працевлаштування на державну службу, а лише дає право на 

працевлаштування [165 , с. 54].  

У Франції іспити відбуваються насамперед за відомою програмою і 

розпочинаються з письмових екзаменів, успіх на яких дає право бути допущеним 

до усних іспитів. Під час письмового іспиту суворо дотримується принцип 

анонімності, що є додатковою гарантією неупередженості конкурсного жюрі [29, 

с. 54]. 

Важливу роль з досвіду країн ЄС, США, Канади та Японії у 

працевлаштуванні на державну службу відіграють політичні орієнтації 

кандидатів, її соціальне походження, особисті зв’язки, особисті інтелектуальні та 

професійні характеристики [41].  
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У Великобританії правляча еліта формується з випускників Оксфордського 

та Кембриджського університетів. Ці люди давно знайомі та можуть належним 

чином оцінити друзів і знайомих. Перевага у працевлаштуванні на керівні посади 

віддається претендентам з гуманітарною освітою, широкою ерудицією, гнучкістю, 

масштабністю мислення, здатністю генерувати та сприймати нові ідеї, тобто 

якостями, які вказують на професійну мобільність претендента та можливості 

нарощування її під час роботи [19, с. 81].  

Особливістю правового становища державних службовців країн Західної 

Європи є те, що їх статус не завжди регулюється загальним трудовим 

законодавством, а має власний регулятор – акти про публічну службу. Зокрема, 

варто назвати Великобританію, де існують окремі акти, за якими цивільним 

службовцям надається статус державних службовців, проте відсутній загальний 

закон про цивільну службу [34, 205, 214]. 

У ФРН підготовча служба та випробувальний термін є двома послідовними 

етапами оформлення безстрокових державно-службових відносин. Відповідно до 

німецького закону про чиновників, підготовча служба для кар’єр вищих 

державних службовців складається з двох частин: фахового навчання тривалістю 

щонайменше вісімнадцять місяців та професійного практичного часу навчання. 

Професійне практичне навчання в умовах тимчасової зайнятості на державній 

службі, наближене до обраного фаху із нахилом до завдань службової кар’єри; 

частка практичного навчання може бути меншою одного року [28, с. 121]. 

 У свою чергу, конкурсна (відкрита, позиційна) система державної служби 

має місце в таких країнах, як США та Великобританія. При цьому відзначається, 

що система кар’єри або система закритої державної служби ґрунтується на 

специфічності статусу службовців, наділених особливими можливостями, які 

присвячують все своє професійне життя службі в державному органі. 

Перебуваючи на державній службі, службовець здійснює кар’єру, піднімаючись 

ієрархічними «сходами посад» відповідно до організаційних механізмів 

просування. Стабільність служби врівноважується специфічними зобов’язаннями, 
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які не поширюються на найманих працівників у приватному секторі [165, с. 62].  

Указаний тип правового регулювання притаманний Великобританії,  для 

якої цивільна служба існує в значенні «публічна». Цивільними службовцями 

вважаються працівники міністерств та інших центральних відомств, яких найнято 

як публічних осіб, і служба яких оплачується за рахунок коштів, що виділяються 

парламентом на ці цілі. Посадові особи цивільної служби поділяються на 

змінюваних політиків і незмінюваних професійних адміністраторів. До цивільних 

службовців не віднесено: військовослужбовців, службовців поліції, службовців 

органів місцевого самоврядування, суддів, службовців публічних корпорацій, 

учителів, працівників національної служби охорони здоров’я [15, с.388]. При 

цьому історично цивільна служба вважається прерогативою корони (королівської 

влади) і тому регулюється в основному не законами, а наказами корони, а також 

розпорядженнями міністерств у рамках своєї компетенції [163, с. 58–59].  

Серед країн – представників наведеного вище типу правового регулювання 

інституту проходження державної служби називають Сполучені Штати Америки. 

У США клас державних службовців сформувався пізніше встановлення 

демократії, що визначило появу важливої особливості американського різновиду 

англосаксонського виду державної служби – роздачу низки вищих посад 

представникам партії, яка отримала перемогу на виборах. Разом із тим 

відзначимо, що американська система державної служби накладає найбільше 

обмежень щодо політичної діяльності, що виступає реакцією на систему 

призначення на посади згідно з партійною належністю. Обмеження поширюються 

на такі головні сфери: кандидатів на політичну посаду; участь у політичних 

кампаніях; внески політичних партій і перебування партії при владі [189, с. 242]. 

Категорія державних службовців включає як посадових осіб і допоміжний 

технічний персонал, пов’язаний із реалізацією державновладних повноважень, так 

і працівників за наймом (у тому числі викладачів державних навчальних закладів, 

робочих державних підприємств і сфери комунального обслуговування). У США 

«державним службовцем» («government employee») або «службовцем 
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громадського сектора» («public employee») в широкому сенсі вважається будь-яка 

особа, праця якої оплачується з бюджету федерації, штату або місцевого органу 

влади. Відповідно, активно вживані в американській літературі терміни «цивільна 

служба» («civil service»), «публічна служба» («public service»), «урядова служба» 

(«government service») найчастіше мають характер синонімів [163, с. 27]. У США 

існує дворівнева цивільна служба («civil serviсe») – федеральна цивільна служба 

та цивільна служба штатів. Причому носієм виконавчої влади в США є президент 

і підлеглий йому адміністративний апарат. Не є цивільними службовцями, 

наприклад: посадові особи, які перебувають на «урядовій службі» (керівники 

департаментів та відомств, інші особи, яких змінює новий президент); 

обслуговуючий персонал урядових органів, який набирається на службу в 

порядку конкурсу; військовослужбовці; деякі інші категорії службовців [15, с. 

389–390]. До основних ознак існуючої сьогодні моделі правового регулювання 

праці державних службовців у США належать наступні: висока роль політичних 

призначень у системі державної служби – особливо на тих посадах, де 

приймаються ключові стратегічні рішення; наявність «системи заслуг»; 

залежність оплати праці й просування по службі від результатів роботи 

державного службовця; спрощені процедури звільнення державних службовців, 

заохочення їх високої трудової мобільності; децентралізація системи державної 

служби, що пов’язано з наявністю федеральної державної служби та державної 

служби суб’єктів федерації; незначна уніфікація державної служби (існують 

публічні службовці, під якими розуміються всі працівники за наймом в установах 

США, урядові службовці – вищі політичні призначенці, цивільні службовці – 

професійні незмінювані чиновники, що становлять до 60 % державних 

службовців); велика увага приділяється етиці державних службовців [33, с. 233–

234].   

Польща є прикладом країни, в якій протягом останніх 20 років було 

здійснено радикальні зміни в усій системі державної адміністрації, причому це 

країна, реформаторські  дії якої були тісно пов’язані реалізацією мети  вступу до 
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Європейського Союзу. При цьому Польща як і інші країни з перехідною 

економікою зіткнулися з проблемами адміністративного реформування [37, с. 

135]. Прогрес Польщі відзначено Радою Європиу відповідних рішеннях [208]. 

Польські реформи розпочались ще в 1989 році після підписання Угоди 

Круглого Столу між урядом і проурядовими політичними силами та опозицією, 

яку репрезентували представники «Солідарності». Перший етап реформ – це 

побудова тих інституцій, які необхідні для створення в Польщі демократичних  

політичної та соціальної систем. Деякі інституції були створені ще на стадії 

існування реального соціалізму в Польщі, – насамперед йдеться про 

Конституційний трибунал, Державний трибунал та Уповноваженого з прав 

людини. У центрі уваги перебувало створення нового середовища для 

функціонування інституцій (як існуючих, так і новостворених), покликаного 

слугувати втіленню норм демократичної держави. Важливим також була 

побудова такої демократичної політичної системи, в якій громадяни мали б 

гарантії реалізації  їхніх прав та свобод. 

Створення всіх інституцій демократичного ладу дозволило Польщі стати 

членом Ради  Європи. Реалізація низки ринкових перетворень у рамках так званої 

програми Бальцеровича дала також підставу для визнання Польщі  країною з 

ринковою економікою і дозволило  їй вступити до СОТ та Організації економічної 

співпраці та розвитку (в 1996 році). Усі ці зміни, здійснені протягом досить 

короткого часу (1990-1991), дали можливість через три роки після встановлення 

офіційних відносин Польщі з Європейськими Співтовариствами підтвердити 

наміри про готовність підписання Європейської угоди, яка надала Республіці 

Польща статус асоційованої країни, що має намір вступити до ЄС. 

Щодо реформи державної служби, то необхідно було радикально змінити 

статус державних службовців для забезпечення результативності державного 

управління та розвитку відповідної адміністративної здатності перед вступом до 

ЄС. Реалізація законодавства, прийнятого в 1996 році, не дала бажаних 

результатів. На посаду державних службовців було призначено незначну кількість 
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осіб з моменту створення корпусу державної служби, переважна більшість 

зберегли статус працівників державного управління. 

Проект Закону «Про державну службу» від 1998 року мав на меті створення  

відкритої, конкурентної кар’єрної системи для того, щоб замінити Закон «Про 

працівників бюджетної сфери» від 1982 року та Закон «Про державну службу» від 

1996 року. Це запровадить два нових щаблі у корпусі державної служби із 

застосуванням конкурсного екзамену для набуття статусу державного службовця. 

Основним занепокоєнням в процесі реалізації закону буде забезпечення рівних 

можливостей доступу до державної служби на відкритій та незалежній основі з 

метою збереження плинності системи управління на кілька років вперед. Питання 

оплати праці також віднайшло своє вирішення в законопроекті від 1998 року та 

потребуватиме подальшої уваги в наступні роки з тим, щоби забезпечити 

залучення та збереження кваліфікованих службовців» [24]. 

Оцінки та поради Європейської Комісії в сфері державної адміністрації 

протягом реалізації документу «Партнерство заради членства» насамперед 

стосувались підвищення ефективності адміністрації та її професіоналізму, 

оскільки ефективна реалізація європейських принципів та норм, належне за- 

стосування стандартів на національному рівні  є найважливішою умовою дієвого 

функціонування ЄС як цілісної системи, а для державчленів є ключовим 

інструментом для отримання всієї можливої користі від належності до Союзу 

[183]. 

З точки зору підготовки Польщі до членства в Європейському Союзі 

найважливіше значення мали наступні реформи, проведені в сфері державного 

управління: 1) децентралізація (1990 р. - створення базової територіальної 

одиниці самоврядування (гміна); 1995 р. - Закон «Про великі міста та міські зони 

надання державних послуг» (т.зв. «передповітова» реформа); 1999 р. - новий 

територіальний устрій держави. Створення повітів та воєводств як нових одиниць 

місцевого самоврядування. 
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2) реорганізація Уряду: 1992 р. - запровадження державних агентств; 1996 р. 

- створення нової структури міністерств та ЦОВВ. Закон «Про організацію та 

порядок роботи Ради Міністрів і сфери діяльності міністрів». Закон «Про сектори 

урядової  адміністрації».  

3) реформа державної служби (періоди викладено вище).  

Разом з тим на сьогодні законодавство Польщі зазнало суттєвих змін щодо 

вступу і припинення служби та має елементи надмірної політизації, тож наразі не 

є орієнтиром в контексті кращих практик. 

Ґрунтуючись на досвіді надання країнам-кандидатам на вступ до ЄС 

сприяння в реформі публічних адміністрацій, Програма SIGMA розробила 

документ «Принципи публічної  адміністрації», який визначає яким чином 

принцип доброго управління (good governance) повинен втілюватися у практичній 

площині, а також встановлює основні вимоги, яких повинні дотримуватися країни 

в процесі інтеграції до ЄС [212]. 

Документ включає 50 принципів, щооб’єднані у шість розділів. 

Нижче наведено український переклад документу з частини 3-ї «Державна 

служба і управління людськими ресурсами». З повною версією, що містить 

детальний опис та обґрунтування кожного принципу, можна ознайомитися на 

сайті SIGMA [213]. Наразі окреслимо ключові принципи для змісту дослідження: 

Принцип 1. Сфера відповідальності державної служби є доречною, чітко 

визначеною та застосовується на практиці. 

Принцип 2. Встановлені політико-правові рамки для професійної та цілісної 

державної служби, її інституційні рамки роблять можливими сталі та ефективні 

практики управління людськими ресурсами в усій державній службі. 

Ключова вимога: Професіоналізм державної служби забезпечується 

добрими управлінськими стандартами і практиками управління людськими 

ресурсами. 
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Принцип 3. Вступ на державну службу та просування по службі 

відбувається на основі особистих досягнень та рівного доступу, визначені чіткі 

критерії переведення на нижчу посаду чи припинення служби. 

Принцип 4. Виключений прямий або непрямий політичний вплив на керівні 

посади державної служби. 

Принцип 5. Система оплати праці ґрунтується на класифікації посад, є 

справедливою і прозорою. 

Принцип 6. Професійний розвиток державних службовців включає оцінку 

результатів діяльності, регулярне навчання, мобільність і кар’єрне зростання на 

основі об’єктивних і прозорих критеріїв і заслуг. 

Принцип 7. Встановлені заходи щодо дотримання етики, запобігання 

корупції та забезпечення дисципліни на державній службі. 

Запровадження міжнародних стандартів та норм ЄС спрямовано на 

гуманізацію державної служби та державного  управління в цілому, і полягає у 

забезпеченні дотримання трудових та соціальних прав людини і основоположних  

свобод громадянина, включаючи всіх працівників, зайнятих на державній службі. 

Гармонізація державної служби шляхом відповідності законодавства у сфері 

державної служби міжнародним  стандартам та нормам ЄС є необхідною  умовою 

для дотримання цінностей ЄС,  наближення державної служби до європейських 

принципів, які висуваються до країн - кандидатів на вступ до ЄС, а також 

принципів «належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи, що 

сприятиме подальшому членству України в ЄС. 

У порівнянні з європейським досвідом державного управління у даному 

підрозділі дисертаційного дослідження спробуємо також запозичити для України 

досвід азійських країн, а саме Китаю та Японії.  

Більшість науковців у своїх працях характеризують модель державної 

служби сучасного Китаю як меритократичну, що побудована на основі 

конфуціанської традиції та нової «китайської мрії». Так, Ю. Бардачов та  

І. Лопушинський досліджуючи теоретико-методологічні засади меритократії, як 
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влади достойних, відзначають можливість побудови системи державної служби в 

Україні на принципах меритократії [10]. О. Хорошенюк відзначає, що 

застосування таких меритократичних принципів побудови державної служби, як 

створення початкового сприятливого середовища для об’єктивно обдарованих 

людей, що б в майбутньому вони змогли зайняти високе суспільне положення в 

умовах вільної конкуренції, довели свою ефективність в КНР [199]. 

Терміном відліку створення сучасної системи правового регулювання 

державної служби КНР можна вважати 1 жовтня 1993 року, коли було введено в 

дію Тимчасове положення про державних службовців, прийняте Постійним бюро 

Держради п'ятьма місяцями раніше. Це положення розроблялося ще в 80-х роках, 

і перший його проект був підготовлений Міністерством кадрів КНР в 1987 році. 

[109]. 

Слід відзначити, що китайська система державної служби опирається на 

основні нормативно-правові акти держави, що збігаються з політичною системою 

китайського соціалізму. У КНР законодавчим актом, що регулює відносини у 

сфері державної служби, є Закон «Про державних службовців», який вказує на те, 

що державною службою є діяльність громадян, направлена на забезпечення 

повноважень держави і органів державної влади, а також трудова діяльність 

громадян, які здійснюють її на державних підприємствах (корпораціях) [108]. 

Базові закони КНР про державну службу по іншому визначають систему 

державної служби, ніж це прийнято в європейських країнах і в Україні, де поділ 

по категоріях службовців проходить не за видами державної служби, а за родом 

діяльності громадян, які займають посади в адміністративному апараті.  

Державні службовці КНР діляться на категорії, згідно із законодавством, їх 

сім: у сферу державної служби, крім адміністративних органів різних рівнів, 

включаються різні рівні органів КПК, Збори народних  представників і їхнього 

постійного комітету, Комітети Народної політичної консультативної ради Китаю, 

судів, прокуратур, демократичних партій і Всекитайської федерації 

промисловості. Модель організації державної служби Китаю від української 
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відрізняє й те, що в КНР не здійснюється поділ між політичними й 

адміністративними посадами, також, що дуже важливо для порівняння, не 

передбачається політичний нейтралітет державних службовців.  

У КНР встановлено ієрархію працівників державних адміністративних 

органів, причому ранги пов'язуються із заняттям певних посад: 1-й ранг – у 

Прем'єра Держради, 2-3-й – у його заступників і членів Держради, 3-4-й – у 

міністрів і глав адміністрацій провінційного рівня. Цей своєрідний табель про 

ранги замикають діловоди (10-15-й ранги). Посади державних службовців 

розділені на керівні та некерівні. Останні, це, наприклад, діловоди, секретарі, 

працівники відділів (секторів), інспектори.  

Необхідність переорієнтації державної служби, побудованої на ієрархії  та 

беззаперечному виконанні наказів, у напрямку формування прозорої і відкритої 

публічної служби, що заснована на довірі і суспільній згоді, у сучасному Китаї 

глибоко розуміють. Термін «китайська мрія», який почав використовувати у своїх 

виступах Сі Цзиньпін після обрання його на посаду Голови КНР, зараз фактично 

отримав статус головної офіціальної державної ідеологеми. У відповідності із 

китайською філософією будівництво «китайської мрії» – це відродження 

національної ідеї (як відомо, китайські ідеологи коли говорять про майбутнє 

завжди дивляться в минуле), при цьому сама концепція орієнтована на всебічну 

консолідацію нації навколо КПК з метою досягнення великої ідеї. КНР сьогодні 

стурбована розвитком і оновленням ключових національних ідей, і цей пошук 

привів до виникнення концепцій «гармонійного суспільства» і «суверенної 

демократії», а також стратегії «м’якої сили». 

Голова КНР Сі Цзиньпін у своїй праці «Про державне управління» зазначає: 

«шлях соціалізму з китайською специфікою – неминучий шлях здійснення в Китаї 

соціалістичної модернізації і створення прекрасного життя для народу. Це шлях, 

який незмінно ставить в центр економічне будівництво, а наряду з цим, як єдине 

ціле, просуває економічне, політичне, культурне, соціальне будівництво, 

будівництво екологічної цивілізації, а також будівництво в інших сферах, коли 
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разом із збереженням чотирьох основних принципів китайського соціалізму 

(соціалістичний шлях розвитку, демократична диктатура народу, керівництво 

КПК і ідеї марксизму і Мао Цзедуну), продовжує проводитись політика реформ і 

відкритості; коли розвиток суспільних виробничих сил об’єднується із 

досягненням загального народного достатку і стимулюванням всебічного 

розвитку людської особистості» [187].  

Реформа державного управління в Китаї відбувається з урахуванням п’яти 

підходів: відкритість влади; участь населення; залучення кращих інтелектуальних 

сил; контроль діяльності апарату КПК, у тому числі і з боку зацікавлених 

представників суспільства; покрокове проведення реформ. 

Отже, завдання модернізації системи державної служби Китаю – створити 

раціональну бюрократію на основі конфуціанської традиції та концепції 

«китайської мрії». Такий консервативний в ідеологічному плані підхід повністю 

відповідає культурно-політичним традиціям країни. 

Органом управління державною службою в Китаї є Державне бюро 

державних службовців КНР, що функціонує в структурі Міністерства трудових 

ресурсів і соціального забезпечення КНР, і несе відповідальність за роботу 

державних службовців усього апарату держави.  

Державне бюро державних службовців КНР опікується 71 мільйоном 

чиновників і 1,26 мільйону державних відомств, що утримуються на державні 

кошти. У 1987 році співвідношення рядових громадян і чиновників у КНР 

становило 40:1. Зараз, якщо користуватися офіційною статистикою, на 1,36 

мільярду жителів Китаю приходиться 71 мільйон чиновників, таке 

співвідношення сягає 20:1 [18]. 

Центральним правовим елементом інституту державної служби є статус 

державного службовця, що знайшов своє вираження в ІІ розділі Закону України 

«Про державну службу», зміст якого складають п’ять груп норм, що визначають: 

права, обов’язки, обмеження, гарантії, економічне забезпечення. Відповідні норми 

мають своє відображення і в статтях Закону КНР «Про державних службовців».  
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Законом КНР уточнені вимоги, що висуваються до кандидатів на посади 

державних службовців, а саме: громадянство КНР, вік – 18 років і старше, 

підтримка Конституції КНР, добра поведінка, здоров’я, достатнє для нормального 

виконання службових обов’язків, а також культурний рівень, працездатність і 

компетентність, що відповідають посадовим обов’язкам. До речі, привертає увагу 

чітке і детальне визначення в Законі етичних норм, яких повинен дотримуватися 

державний службовець КНР, натомість в Україні конкретні норми етичної 

поведінки державних службовців деталізовано і було закріплено відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил етичної 

поведінки державних службовців». 

Принципи етики державної служби обох країн не допускають конфлікту 

між публічними і особистими інтересами державних службовців, однак в КНР 

законодавством передбачено обмеження займатися діяльністю, що приносить 

комерційний прибуток, не лише під час перебування на державній службі, а й 

певний період часу (2-3 роки) після залишення посади державного службовця, у 

результаті звільнення, або виходу на пенсію, або інших передбачених 

законодавством причин. Такий прибуток вважатиметься незаконно отриманим 

(конфіскується на користь держави) і під адміністративні санкції та стягнення в 

такому випадку потраплятимуть, як колишній державний службовець, так і 

організація, що прийняла його на роботу. 

Особливостями статусу державного службовця в Україні є фінансові 

зобов’язання щодо подання відомостей про доходи перед вступом на посаду і 

щорічне декларування доходів. Прогресивна система державної служби, що 

функціонує в Україні з 01 травня 2016 року, все ще не передбачає декларування 

доходів і фінансових зобов’язань державних службовців протягом кількох років 

після припинення служби, як це поширено в багатьох країнах світу.  

Фінансові обмеження державних службовців, про які йдеться в 

законодавстві обох країн, мають на меті зниження корупційної складової системи 

державної служби. За даними рейтингу сприйняття корупції, який публікує 
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щорічно міжнародна неурядова організація  Transparency International, Україна 

знаходиться на 130 місці серед 167 країн світу, з індексом 27 балів, Китай – на 83 

місці з індексом 37 балів із 100 [180]. 

Серед ефективних способів боротьби із корупцією в КНР можна назвати 

ротацію кадрів у всіх органах влади, змісту якої присвячений розділ XI Закону 

КНР «Про державних службовців». Способи ротації включають: переведення на 

посаду, переміщення на іншу посаду в іншій місцевості, номінальне зарахування 

на посаду для загартування якостей державного службовця. Процедура ротації в 

державних органах має загальний характер, тобто розповсюджується на всі рівні 

влади. Ротація може відбуватися між територіальними органами влади одного 

державного органу або між різними державними органами. Державні органи всіх 

щаблів влади повинні мати визначену кількість вакантних посад, тобто резерв 

посад для прийняття державних службовців у порядку ротації. Звісно, що ротація 

відбувається з урахуванням норм законодавства і вимог до компетентності кадрів. 

У державних компаніях і органах державної влади Китаю ротація, як 

правило, переслідує, крім антикорупційної, ще дві важливі мети. По-перше, 

переміщення працівників по структурних підрозділах установи дозволяє добре 

зрозуміти специфіку її діяльності, що в подальшому запобігає проявам місництва, 

коли вузькопрофесійні інтереси протиставляються суспільним. По-друге, ротація 

є обов’язковим елементом програми підготовки керівників вищої ланки, вимоги 

до компетентності яких у вирішенні проблем різного ступеню складності є дуже 

високими.  

Особливістю світового іміджу КНР є суворість покарання за корупцію, 

однак в останні роки намітилася тенденція щодо посилення профілактичної і 

«виховної» складової у боротьбі із корупціонерами. Так, на початку 2011 року в 

КНР оприлюднена Біла книга «Зусилля Китаю по боротьбі з корупцією і 

формуванню непідкупного партійного і урядового апарату», де наголошується на 

оптимальному поєднанні радикальних і паліативних заходів, одночасному 

застосуванні заходів покарання і профілактики з акцентом на профілактику [32]. 



129 

 

Щодо економічного забезпечення державних службовців, то Закон КНР 

вказує на функціонуючу в країні систему страхування соціальних ризиків 

державних службовців і високу ступінь соціального захисту цієї категорії 

громадян і їх особливий статус у цьому питанні. Натомість, вимоги нового Закону 

в Україні унеможливлюють привілейований статус державних службовців у 

питаннях соціального страхування, пенсійного забезпечення, інших видів 

соціального захисту порівняно з рештою громадян країни.   

У КНР за результатами екзаменаційного відбору на державну службу  

приймають службовців на некерівні посади. Заміщення керівних посад 

відбувається шляхом підвищення або переведень. 

Вперше зараховані на державну службу в КНР проходять річний 

випробувальний термін, впродовж якого проходять відповідне професійне 

навчання. В Україні максимальний термін випробування складає шість місяців, за 

результатами проходження якого кандидата або призначають або йому 

відмовляють у призначенні на посаду.  

В КНР практика прийому на державну службу шляхом відкритих іспитів, а 

також просування по службі через складання іспитів, існує понад 2 тисяч років, з 

часів Конфуція. Зміст іспитів для державних службовців Китаю сьогодні 

базується на виявленні п’яти ключових вимог: високої моралі, професійних вмінь, 

працездатності, ефективності і чесності [164].  

Право на участь у публічних іспитах для претендентів на посади в 

центральні державні органи і державні заклади отримують близько 1,5 млн.чол. 

щорічно [16].  

В КНР юридичною підставою для просування по службі, заохочення або 

покарання, навчання і перепідготовки, а також, упорядкування посад і посадових 

окладів державних службовців, є щорічне оцінювання. У КНР, якщо за 

результатами оцінювання службовець відповідає за рівнем компетенції займаній 

посаді, він має право на подальше просування по службі. Системою покарань за 
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результатами перевірки, що показала невідповідність службовця займаній посаді, 

передбачено його пониження в ранзі або звільнення.  

Державні службовці КНР, які призначаються з підвищенням на керівні 

посади, обов’язково повинні проходити навчання в системі закладів підготовки і 

перепідготовки державних службовців. Набір освітніх програм, які потрібно 

засвоїти, приписаний для кожного рангу державної служби. У системі підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців перевага 

надається підвищенню кваліфікації, що обов’язково й систематично мають 

проходити всі державні службовці, вперше призначені на посади, які працюють 

певний термін, а також кандидати на посади державної служби, зараховані до 

кадрового резерву. Кадровий резерв державних службовців КНР є базовим 

елементом, що забезпечує функціонування системи професійного навчання 

державних службовців. В Україні від такого механізму як резерв кадрів для 

державної служби при побудові нової моделі відмовилися, оскільки вітчизняна 

система держслужби має відображати основні тенденції лібералізації суспільства і 

будуватися на конкурентній основі. Науково-методичне забезпечення діяльності 

системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців в Україні здійснювала Національна академія державного управління 

при Президентові України, що наразі реорганізована шляхом приєднання до 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Однак, 

підготовкою кадрів для державної служби і підвищенням їх професійного рівня 

відтепер мають право займатися всі, без виключення ВНЗ, що мають право 

надавати освітні послуги в галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування». 

Головним комплексним центром підготовки кадрів держслужби КНР є 

Національна адміністративна академія, створена відповідно до наказу Держради 

КНР у 1993 році. Національна система підготовки державних службовців в КНР є 

жорстко централізованою, фахівці і спеціалісти навчаються за єдиною програмою, 

інститути національної адміністративної академії розробляють і впроваджують 
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спільні навчальні посібники з підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців, що, з одного боку, закріплює принципи 

управління кадрами з боку партії, що є провідним і посилюється, а з другого – 

дозволяє впроваджувати ідеї ринкового соціалізму, оперативно і гнучко реагуючи 

на виклики сьогодення, що супроводжують економічні і політичні реформи 

Китаю. 

Програма підготовки державних службовців КНР відбувається за 

напрямами: політологія і основи політичного устрою країни, патріотичне 

виховання, ринкова економіка, інформаційні технології, суспільні науки, 

культурологія та інші.  

Цікавим і передовим є досвід КНР щодо проходження спеціальної 

підготовки екзаменаторами конкурсних комісій по відбору кандидатів на 

державну службу. Підвищення професійного рівня, якісний відбір екзаменаторів, 

усвідомлення ними своєї відповідальності щодо проведення процедури 

оцінювання, сприяє відбору достойних кандидатів. Разом з тим, науковці, які 

досліджують проблеми державної служби КНР, відмічають необхідність 

підвищення ефективності системи оцінювання професійної придатності 

державних службовців і наголошують на прийнятті законів «Про введення 

адміністративних заходів контролю при встановленні критеріїв прийому 

державних службовців на роботу», і розробки та впровадження «Спеціального 

керівництва по проведенню екзаменів для прийому державних службовців на 

роботу» [ 171, 20 ]. 

Без сумніву, система державної служби Китаю довела свою ефективність у 

сучасних умовах, про що свідчить соціально-економічний успіх країни на 

міжнародній арені. Дослідник проблем становлення державної служби в КНР Хао 

Лун відзначає, що «теперішня система держслужби Китаю характеризується 

очевидними сучасними рисами: по-перше, на теперішній час система держслужби 

має відносно цілісну правову базу, достатню міру легалізації та стандартизації, 

що є прогресом для Китаю в порівнянні з традиційним підходом до проблеми 
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кадрів, для якого були характерні недоліки регламентуючих правил і закритий 

стиль управління; по-друге, діюча система державної адміністрації КНР 

відрізняється науковим підходом, керівництвом країни запозичений позитивний 

досвід Заходу щодо впровадження конкурентних механізмів в систему управління 

держслужбою; по-третє, сучасний держапарат відрізняється більш високим 

ступенем ротації кадрів, ніж декілька десятків років тому: залишились у 

минулому «пожиттєві» керівні посади державних чиновників, що надає сучасний 

характер і життєздатність державним адміністративним органам і системі 

державної служби в цілому» [48, с. 129-135]. 

Правове регулювання державної служби Японії здійснюється Конституцією 

та Законом «Про національну державну службу» від 21 жовтня 1947р. із змінами 

та доповненнями. Згідно цього Закону всі державні службовці мають рівні права 

та можливості кар’єрного зростання, шляхом складання конкурсних іспитів 

(стаття 37). Дана норма дає можливість кращим службовцям займати вищі посади, 

одночасно унеможливлюючи заміщення посад за непрозорими схемами. Пунктом 

2 статті 15 Конституції врегульовано правовий статус державного службовці як 

слуги усього народу. Законом визначено основні принципи державної служби: 

принцип рівного ставлення в світі раси, віросповідання, статі, соціального 

статусу, політичних переконань або приналежності (стаття 27), принцип 

управління персоналом на основі продуктивності (Merit System) (пункт 1 статті 

33), принцип справедливого застосування дисциплінарних заходів і гарантії 

(стаття 74).  

Центральним органом управління державною службою є Національне бюро 

персоналу (далі – NPA). До його компетенції належать: встановлення стандартів, 

які закріплюють справедливість в галузі управління персоналом; відповідальність 

за умови праці (виносить рекомендації та встановлює стандарти на винагороду, 

години роботи, відпустки і т.д.); виконання квазі-судових функцій для 

дисциплінарних заходів; планування та реалізація заходів щодо стратегії 
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управління персоналом; забезпечення стандартів для проведення курсів для 

керівників.  

Також однією із основних функцій NPA є рекрутинг персоналу. Набір 

персоналу в основному робиться з тих, хто пройшов рекрутингові випробування, 

що проводяться NPA. 

Кількість державних службовців на одиницю населення в Японії становить 

3,38 млн. і є однією з найнижчих в країнах ОЕСР (станом на 2015), з яких 

національні державні службовці складають 0,64 млн, місцеві державні службовці 

- 2,74 млн.  

На думку Г.В. Мамчура, державна служба в Японії базується на двох 

показниках: мінімальна вартість та максимальна ефективність. Показник 

мінімальної вартості досягаєть в результаті суворого обмеження числа 

адміністративних органів, включаючи і міністрів (близько десяти), а також 

чисельності персоналу кожного державного органу [69]. 

У виняткових випадках, передбачених законом або NPA, міністр може 

заповнити вакансії, використовуючи інші методи наприклад, прийом на роботу 

осіб, які мають спеціальні знання або ліцензії (лікарі, льотчики і т.д.). 

При наборі без рекрутингових іспитів, міністр повинен рекламувати 

вакансії, проводити своє власне письмові іспити / есе / інтерв'ю і т.д., щоб 

перевірити можливості й уміння кандидатів. 

Зазначене дозволяє зробити висновок про те, що з одного боку право 

міністра на таких добір свідчить про часткову деполітизацію служби, проте це 

відбувається не кулуарно, а прозоро. 

Зокрема, як зауважує С. М. Терницький під час дослідження особливостей 

правового регулювання конкурсного заміщення посад державних службовців, 

кар’єрна система державної служби в Японії є закритою [195, с. 62] . 

Система довічного найму Японії передбачає реальне забезпечення 

зацікавленості службовців працювати в організації максимально довгий час і на 

практиці не виявляється в офіційних, юридично оформлених домовленостях. 
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Умовна угода тримається на зацікавленості службовця через високу оплату праці, 

винагороду за вислугу років, премії, підвищення професійної підготовки, різні 

соціальні пільги, неформальну турботу про працівника та його сім'ю. За цієї 

обставини системи навчання, оплати праці, будучи самостійними, і, водночас, 

тісно пов'язані з системою довічного найму, виступають складовими її 

елементами. На державній службі працюють до граничного віку (як правило, це 

60 років, для деяких держслужбовців – 63–65 років, для викладачів вузів – 63 

роки, причому немає різниці в граничному віці для чоловіків і жінок). До 90-х рр. 

в Японії граничного віку не було і по відношенню до всіх категорій і груп 

державних службовців. У Японії вважають, що такий крок дуже важливий з точ- 

ки зору планування набору на державну службу і розрахунку реальних потреб у 

персоналі, а також для оновлення мікроклімату, атмосфери на державній службі. 

Принцип довічного найму забезпечує зацікавленість у цілеспрямованій та 

результативній праці службовців, чого бракує вітчизняній моделі. Ціннісні 

орієнтації українського державного службовця компілюються самою системою 

державної служби, яка не дає йому достатніх соціальних гарантій. Престиж 

державної служби у українській моделі істотно програє у порівнянні з японською 

моделлю. Система кадрової ротації полягає у переміщенні працівників по 

горизонталі через кожні 2–3 роки виконання функцій на певному робочому місці. 

Як правило, після декількох (двох-трьох) переміщень по горизонталі відбу- 

вається ротація по вертикалі, тобто підвищення на посаді, переведення на більш 

високооплачувану службу. Система ротації забезпечує гнучкість робочої сили, 

підвищує рівень її компетентності, кваліфікації та конкурентоспроможності, а 

також наділяє усю систему державної служби ознакою ефективності, адже праців- 

ник приносить максимальну користь державі. 

Принцип ефективності на державній службі в Японії характеризується 

терміном «амакударі», що в буквальному перекладі з японської означає 

«сходження з небес». Цей термін характеризує швидкий перехід (у 50-60 років) 

високопосадовців з публічного у приватний сектор на керівні посади, де завдяки 
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управлінському досвіду та високій кваліфікації вони можуть вдало займатися 

адмініструванням. Натомість позиції лідерів в державних органах займають більш 

молоді службовці. 

Також вчені виділяють типові ознаки управлінської еліти Японії такі, як: 

елітарний характер; просування завдяки власним здібностям; відносне значення 

віку та стажу; переважна більшість випускників юридичних університетів серед 

службовців; перевага адміністративістів (jimukan) над технічними фахівцями 

(gikan).  

Система державної служби в Японії, залежно від характеру діяльності 

поділяється на дві основні групи: звичайна, яка представлена більшістю 

чиновників, та особлива, до якої належать службовці найвищого рівня. 

Призначення на посаду здійснюється за результатами вступних іспитів, які 

проводяться за принципом вільного доступу для усіх після оприлюднення у 

засобах масової інформації оголошення про час та місце їх проведення. 

Кар’єрне зростання відбувається також за підсумками конкурсних іспитів. 

Японські закони формально закріплюють за кожним державним службовцем 

право на підвищення на посаді. Конкурсні іспити проводить Рада зі справ 

персоналу, яка щороку організовує їх для державних службовців звичайної 

категорії. Проте, мають місце певні обмеження для претендентів на керівні 

посади. Основним критерієм є наявність відповідної освіти. При цьому, успішне 

складання іспитів не гарантує призначення на посаду, оскільки рішення про 

призначення приймається по завершенні випробувального терміну протягом 

шести місяців [32]. 

Сумлінність праці на тимчасовій посаді забезпечується іншою складовою 

системи державної служби Японії – репутацією, яка впливає на траєкторію ротації 

і визначає, як правило, його подальшу трудову кар'єру. Система репутацій, яка 

полягає у тому, що, де б не працював службовець, він повинен виконувати свої 

обов'язки так, щоб при переході через два-три роки на нове місце за ним 
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закріпилася репутація прекрасного, ініціативного працівника і порядної людини, 

для чого на кожного з них складається письмова характеристика. 

Система навчання на робочому місці включає підготовку та перепідготовку 

державних працівників, що, загалом, також відповідає загальним тенденціям 

функціонування усієї системи державної служби, котра ґрунтується на постійних 

ротаціях та вимагає належної фахової відповідності. Державні установи Японії не 

вимагають від шкіл, та вузів спеціальної підготовки. Вони самі "доводять" 

навчання свого працівника (колишнього випускника школи) до потрібного рівня. 

Облік результатів роботи державного службовця здійснюється відповідно 

до переведення його з однієї градації в іншу (існує 11 градацій і 32 сходинки). 

Наступна, більш висока ступінь по оплаті праці присвоюється через кожен рік 

(максимум два) роботи. Для державних службовців Японії, так само як і для 

працівників приватного сектору, крім оплати праці передбачені виплати деяких 

видів надбавок (сімейна допомога, в тому числі на дітей, транспорт, надбавки за 

роботу в місті, за особливі умови праці, за понаднормові, за роботу у вихідні дні, 

за роботу в північних районах, численні "галузеві" надбавки).  

Державна служба в Японії вважається дійсно престижною всередині країни. 

Підвищення за посадою відбувається виключно на основі прозорої системи 

конкурсного відбору. Випускники юридичних вишів складають переважну 

більшість претендентів на роботу в державних структурах. Управлінці становлять 

більшість у порівнянні до технічних фахівців від загальної чисельності державних 

службовців. 

Визначені у даному підрозділі аспекти є достатнім підґрунтям здійснити 

вибір варіатів державної політики та знайти шляхи імплементації міжнародного 

досвіду регулювання державної служби в Україні. Запорукою імплементації 

Україною зазначених пропозицій має стати удосконалення законодавства про 

державну службу та його наближення до європейських принципів належного 

управління, формування професійного корпусу державних службовців. Етична 

складова діяльності таких осіб має контролюватися Національної комісією з 
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питань етики, доцільність утворення якої в Україні також пропонується перейняти 

як кращий міжнародний досвід, зокрема за прикладом Японії. 

 

3.2. Концептуальні підходи до удосконалення регулювання професійної 

діяльності державних службовців і системи державної служби  

 

Трансформація державної служби в нову, ефективну та дієву систему, яка 

ґрунтується на кращих міжнародних стандартах і практиках є одним з пріоритетів 

діяльності Уряду в умовах започаткованих реформ. Крім того, зазначений 

напрямок діяльності визначений як стратегічний. 

Статегією реформування державного управління України на 2022- 

2025 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 

2021 р. № 831-р. [193], визначено формування системи професійної та політично 

нейтральної публічної служби, орієнтованої на захист інтересів громадян.  

Разом з тим на початку варто окреслити кроки, що передували останнім 

схваленим документам політики, а також формують відповідний історіографічний 

дискурс і теоретичне підґрунтя удосконалення регулювання професійної 

діяльності державних службовців та системи державної служби загалом. 

Забезпечення ефективної імплементації Закону як основи правового 

регулювання державної служби в Україні потребувало низки законодавчих кроків 

для удосконалення встановлених правил та їх легітимізації в системі державних 

органів. Отже на початку даного підрозділу дисертаційного дослідження, 

вважаємо за доцільне окреслити концептуальні підходи щодо активізації 

нормотворчості для удосконалення правового регулювання державної служби.  

По-перше, з метою забезпечення реалізації вимог Закону, Прикінцевими та 

перехідними положеннями якого передбачено приведення законів України «Про 

Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про 

місцеві державні адміністрації», інших законів, що стосуються державної служби, 

у відповідність до положень Закону, НАДС забезпечено розробку проекту Закону 
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України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про державну службу». Зазначений проект Закону схвалено 

Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 25 квітня 2016 р. за № 4526.  

В рамках підготовки до розгляду на засідання Парламенту редакція зазначеного 

законопроекту була суттєво доопрацьована Робочою групою, створеною 

Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

Результатом роботи Комітету став новий, якісно доопрацьований та 

узгоджений новий проект Закону зареєстрований у Верховній Раді України 

14.07.2016 року за № 4526-д, що врахував позиції, які забезпечують комплексний 

підхід до гармонізації законодавства у зв’язку із прийняттям Закону, зокрема 

шляхом врахування пропозицій державних органів, громадськості, а також 

соціальних партнерів. 

Запропонована редакція зазначеного проекту Закону передбачала внесення 

змін до 28 законів України, зокрема в частині: визначення кола посадових та 

службових осіб державних органів, які є державними службовцями та посади 

яких не віднесені до посад державної служби (політичні посади, функції з 

обслуговування); запровадження посад керівників державної служби в державних 

органах (керівників апаратів, секретаріатів), визначення їх повноважень, порядку 

призначення та звільнення з таких посад тощо.  

Проект закону було включено до порядку денного восьмої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання, водночас наразі знято з розгляду.  

Варто зазначити, що для забезпечення комплексного підходу НАДС 

підготовлено урядові проекти законів України «Про внесення змін до Митного 

кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну службу») 

(реєстр. № 4634 від 10 травня 2016 р.) та «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну 

службу»)» (реєстр. № 4635 від 10 травня 2016 р.), які опрацьовано Комітетом з 

питань податкової та митної політики та відповідно до рішення Комітету  
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від 15 червня 2016 р. внесено пропозицію Верховній Раді України включити 

вказані законопроекти до порядку денного четвертої сесії. 

На нашу думку, прийняття згаданих законодавчих ініціатив могло б 

забезпечити комплексне та неухильне виконання законодавства про державну 

службу у державних органах. При цьому, необхідною умовою має бути 

незмінність концептуальних засад, визначених Законом. 

По-друге, з набранням чинності з 01 травня 2016 р. Закону розпочався 

важливий етап реформування системи державної служби з метою підвищення 

професіоналізму та запровадження нових умов вступу і проходження державної 

служби відповідно до кращих міжнародних стандартів.  

Водночас практика застосування Закону виявила ряд питань, які 

потребують врегулювання та уточнення. З цією метою НАДС у співпраці з 

громадськістю та представниками заінтересованих органів, міжнародними та 

вітчизняними експертами підготував урядовий проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» для уточнення окремих 

його положень. 

Зазначений проект Закону розроблено з урахуванням зареєстрованого у 

Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» (щодо технічного уточнення деяких положень)» 

(реєстр. № 4370 від 04 квітня 2016 р.) в редакції, напрацьованій Робочою групою, 

утвореною Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

Законопроект враховував пропозиції (центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, громадськості профспілок і громадян) напрацьовані в рамках 

виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України щодо проблемних 

питань пов’язаних з впровадженням Закону.  

Передбачені в проекті Закону зміни не змінювали ідеологію Закону та 

передбачають, зокрема: уточнення сфери дії Закону та періодів, які зараховуються 

до стажу державної служби; віднесення нових посад до категорій посад державної 
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служби; чітке визначення, хто виконує повноваження керівника державної 

служби: у територіальному органі центрального органу виконавчої влади (у тому 

числі утвореному у складі апарату центрального органу виконавчої влади); у 

структурних підрозділах місцевих державних адміністрацій, утворених як 

юридичні особи публічного права; в органах Служби безпеки України та Служби 

зовнішньої розвідки України та в системі органів поліції, інших органах; 

спрощення порядку практичного виконання окремих положень Закону, у тому 

числі переведення державних службовців за рішенням суб’єкта призначення, 

спрощення процесу прийняття рішення про призначення на посаду, зокрема при 

оскарженні рішення конкурсної комісії; надання суб'єкту призначення двох 

кандидатур з метою призначення одного з них на вакантну посаду категорії ''А''; 

удосконалення порядку організації конкурсів; вдосконалення порядку 

притягнення до дисциплінарної відповідальності та ряд інших змін технічного 

характеру, які уточнюють положення Закону та спрямовані на ефективне і 

однакове застосування його положень; переведення перших заступників та 

заступників голів обласних державних адміністрацій в категорію «А». 

На наш погляд, прийняття запропонованого проекту Закону мало 

забезпечити всебічну реалізацію Закону шляхом недопущення неоднакового 

застосування його положень, виключить існуючі сьогодні прогалини та колізії, а 

також, не змінюючи ідеологію Закону, дозволяло більш ефективно впроваджувати 

нову модель державної служби в Україні. 

По-третє, в Парламенті було зареєстровано законопроект «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів 

України та центральних органів виконавчої влади» (реєстр. № 6320 від 10 квітня 

2017 року), який також розроблено з метою забезпечення реалізації вимог Закону 

України «Про державну службу» та приведення законодавчих актів у 

відповідність із цим Законом. 
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Законопроектом пропонувалось внести зміни до деяких законів України, які 

визначають організацію і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших 

органів виконавчої влади. 

Так, у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» у 

контексті підвищення якості формування державної політики передбачалось 

оновити основні завдання міністерства як органу, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику в одній чи декількох сферах (стаття 7); уточнити 

повноваження міністра як керівника міністерства у сфері кадрових призначень з 

урахуванням положень Закону України «Про державну службу», зокрема, 

прибрати процедуру погодження міністром призначення керівника 

територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, повноваження 

міністра щодо скасування наказів державного секретаря міністерства (стаття 8); 

чітко визначити повноваження та завдання заступників міністрів, зокрема в 

частині надання ними доручень державним службовцям апарату міністерства 

(стаття 9); виходячи з практики діяльності державних секретарів міністерств 

пропонується уточнити їх повноваження щодо керівництва апаратом міністерства, 

позбавити їх повноважень щодо погодження призначень і звільнення державних 

службовців структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, 

призначення та звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності 

керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 

міністерств (стаття 10). Також у Законі України «Про центральні органи 

виконавчої влади» пропонується закріпити новий підхід до формування структури 

апарату міністерства на основі функціонального підходу, надавши Кабінету 

Міністрів України гнучкість у визначенні типової структури апарату міністерства 

та вимог до її формування (стаття 11); з метою підвищення операційної 

автономності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується через міністра, пропонується скасувати 

необхідність погодження такими органами з відповідним міністром призначення 
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та звільнення керівників та заступників керівників самостійних структурних 

підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади та їх територіальних 

органів (стаття 18). 

Крім того, законопроектом визначались пропозиії закріпити за Прем’єр-

міністром України право вносити на розгляд Кабінету Міністрів України подання 

про призначення та звільнення заступників міністрів, державних секретарів, 

керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади 

(статті 10, 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», стаття 

21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). 

Змінами до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачалося 

також врегулювати компетенцію міністра, що не очолює міністерство, шляхом 

затвердження Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 

України відповідного положення (стаття 5) та надати міністру, який не очолює 

міністерство, повноваження вносити на розгляд Уряду проектів актів Кабінету 

Міністрів України (стаття 50). З метою підвищення ролі Секретаріату Кабінету 

Міністрів України пропонувалось закріпити за ним повноваження щодо 

підготовки пропозицій Прем’єр-міністру України стосовно пріоритетів державної 

політики, проектів планів дій Кабінету Міністрів України з виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, координації їх подальшої реалізації, 

здійснення аналізу функцій та повноважень органів виконавчої влади, оцінки 

ефективності їх діяльності, моніторингу виконання ними актів законодавства та 

доручень Прем’єр-міністра України, організації здійснення оцінювання 

результатів діяльності державних службовців, які займають посади державної 

служби категорії “А”, суб’єктом призначення яких є Кабінет Міністрів України, 

підготовки окремих проектів актів законодавства з питань, що належать до 

компетенції міністра України, який не очолює міністерство, а також проектів 

актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України 

Прем’єр-міністром України (стаття 47). 
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Змінами до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про 

Раду міністрів Автономної Республіки Крим» пропонувалось виключити 

«дзеркальні» положення щодо кадрових призначень, відповідно до змін, 

запропонованих до законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та 

«Про Кабінет Міністрів України». 

На наш погляд, його прийняття могло сприяти правовій визначеності в 

діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади під час виконання Закону України «Про державну службу». 

По-четверте, у 2019 році Верховною Радою України прийнято Закон 

України від 19 вересня 2019 р. № 117-IX «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо перезавантаження влади» [102], який докорінно змінив 

концептуальні засади професійної та політично нейтральної державної служби. 

Цим законом скасовано положення про призначення переможця за рейтингом, 

натомість впроваджено так званий «кастинг» з п’яти переможців, з яких після 

проходження співбесіди з конкурсною комісією, іншу співбесіду проводить 

суб’єкт призначення і обирає без врахування рейтингового балу. Крім цього ним 

впроваджено можливість припинення державної служби за ініціативою суб’єкта 

призначення без застосування процедури дисциплінарного провадження, 

внаслідок чого спровоковано необґрунтовані звільнення державних службовців, 

програшні для держави судові справи та ослаблення системи державної служби. 

По-пяте, частково виправити ситуацію вдалось лише на початку 2021 року з 

прийняттям Закону України від 23 лютого 2021 р. № 1285-IX «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби та інших питань державної служби» [101] (припинено 

політично вмотивовані звільнення та зменшено кількість переможців для 

співбесіди із суб’єктом призначення з п’яти до трьох осіб). 

Наступним концептуальним підходом пропонуємо розглянути можливість 

імплементації досвіду розвинених країн з питань правового регулювання 

державної служби. Як відомо, успіх таких країн безпосередньо пов'язаний із 
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професійною діяльністю державних службовців, правильною організаційною 

структурою державних органів, налагодженими механізмами управління 

персоналом, підвищенням ефективності, аналізом та координацією політик, 

інформаційним забезпеченням, проектним менеджментом, контролем. 

Суть реалізації координуючих впливів з боку органів державної влади 

полягає в забезпеченні здійснення узгоджених у часі дій усіх суб’єктів 

господарювання, які беруть участь у вирішенні конкретних завдань, спрямованих 

на задоволення потреб суспільства [76, с. 112]. 

В свою чергу поняття професіоналізму державних службовців тісно 

пов'язане із поняттям «заслуг» у системі державної служби – як системі, що 

заснована на компетентності та сумлінності, спрямованих на досягнення 

суспільних інтересів. Заслуги є протилежністю системи кумівства, політичних або 

особистих уподобань чи патронажу, і спираються на професійні якості та 

здібності. Сьогодні широко визнається, що професійні державні інститути мають 

вирішальне значення для економічного зростання і продуктивності в інших 

сферах. Зв'язок між ступенем професіоналізму державної служби країни і 

належного управління все більшою мірою пов’язується з показниками розвитку 

країни, в той час як заслуги у питаннях менеджменту людських ресурсів (HRM) в 

державних органах все частіше приймаються в якості міжнародного стандарту. 

Проте, в той час як багато країн визнають принцип заслуг, це далеко не повсюдно 

практикується. 

У більшості країн відчувають необхідність створення професійної 

державної служби, у відповідність з вимогами демократичних держав. Політична 

демократія, сучасна ринкова економіка, складні держави і суспільства вимагають 

професійних державних адміністрацій. На даний момент, система гідності є 

єдиним відомим способом досягнення прийнятної ступеня професіоналізму 

державних установ. 

Іспанський науковець Ф. Кордона та норвезький експерт С. Еріксен 

зазначають, що система заслуг, як механізм державного управління, виявилася 
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кращою при вирішенні практичних політичних, соціальних і економічних 

проблем в країнах із західною культурною спадщиною, тобто де індивідуальна 

свобода, а не імперативи соціальної групи, є наріжним каменем суспільства. 

Система заслуг також виявилася незамінною у створенні правової визначеності та 

передбачуваності у прийнятті державних рішень. На основі заслуг державної 

служби кожної країни є свої особливі історичні та культурні корені, але кожна 

країна також запозичує відповідний досвід від інших. Європейські країни, в яких 

історична еволюція систем заслуг вплинула на інші системи правовідносин 

держави є Великобританія, Франція і ФРН. Основні постулати системи більшості 

інших європейських країн були засновані на ідеях і елементах, взятих з цих 

національних структур [207].  

Запорукою на шляху імплементації Україною зазначених пропозицій має 

стати удосконалення законодавства про державну службу та його наближення до 

Європейських принципів належного управління, формування професійного 

корпусу державних службовців.  

Реформування державної служби в Україні має здійснюватися за такими 

важливими напрямами: створення нової нормативно-правової бази; оптимізація та 

удосконалення організаційної структури; кадрове забезпечення; наукове та 

інформаційне забезпечення системи державної служби; зміцнення та формування 

фінансово-економічних основ системи державної служби. 

Одним з першочергових завдань з боку держави має стати розроблення 

законодавчої, нормативно-правової бази з питань етики і моралі державних 

службовців. Невідповідність моральної культури державних службовців сучасним 

вимогам етичних норм знижує ефективність державної служби та якість 

адміністративних послуг. Впровадження єдиної державної політики з питань 

етики і моралі державних службовців за стандартами Європейського Союзу 

сприяє створенню якісного управлінського та кадрового потенціалу державної 

служби в Україні. 
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 З цією метою НАДС створено основу нормативно-правового регулювання 

даного питання. Особистим внеском автора у цьому питанні є запропоновані та 

законодавчо підтримані зміни до статті 37 Закону України «Про запобігання 

корупції», внесені Законом, що набрали чинності 01 травня 2016 року і 

передбачають затвердження НАДС як центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 

загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

Таким чином НАДС видано наказ від 5 серпня 2016 року № 158 «Про 

затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування» [113], який після державної реєстрації 

в установленому порядку став частиною національного законодавства. При цьому 

належної уваги у професійній діяльності державних службовців потребує 

здійснення таких кроків як оновлення навчальних програм, курсів, семінарів, 

проведення он-лайн тренінгів для державних службовців з питань етичної 

поведінки, перевірка дотримання норм закону з цих питань. У даному контексті 

можливо використати досвід Китаю та Японії.  

Важливе місце в реформуванні державної служби відводиться управлінню 

людськими ресурсами. Врахування знань, умінь, навичок, а також особистісних 

якостей державних службовців дає змогу реалізувати професійний потенціал на 

практиці та встановити паритет між кількістю службовців і обсягом завдань і 

функцій, покладених на інститут державної служби.    

 Розвиток людського капіталу на державній службі безпосередньо 

пов'язаний з питанням професіоналізму, а саме професійної ролі і професійної 

якості окремих державних службовців. Відповідно до цим аспектом закон 

повинен визначити принципи системи управління людськими ресурсами, що 

включає відбір, працевлаштування і просування, а також заохочення і утримання 

кваліфікованих державних службовців. У зв'язку з цим аспектом за досвідом 

Великобританії законодавчо необхідно визначити необхідні кваліфікації 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16/print1443083336173036#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16/print1443083336173036#n13
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державних службовців і вимоги до посад державної служби, що повинні бути 

узгоджені з кваліфікацією осіб, відповідно до класифікації посад, визначеної 

законом. Таким чином потребуватиметься внесення змін до двох нормативно-

правових актів: постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорії «А», наказ НАДС «Про затвердження Порядку визначення спеціальних 

вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» 

і «В».            

 Наступним кроком щодо удосконалення законодавства про державну 

службу можна запропонувати досвід Албанії щодо централізації конкурсних 

відборів та їх проведення відповідно до узагальнених потреб державних органів у 

кадрах відповідної компетенції. Таким чином можливо досягти цілей 

професійного підбору персоналу (адже впровадження такого підходу не 

передбачатиме роботи окремих конкурсних комісій у державних органах, в яких 

як правило відсутні професійні оцінювачі компетенцій) та економії фінансових 

ресурсів, що витрачаються на проведення конкурсів в умовах позиційної системи 

державної служби (окремий конкурс на кожну вакансію). При цьому 

впровадження такого підходу потребує концептуального обговорення та 

прийняття рішення про внесення змін до Закону. Такий законопроект НАДС, в 

ключно зі згаданими нормами, у взаємодії експертами проектів EU4PAR та 

SIGMA підготовлено та подано на розгляд Уряду на виконання його Плану 

пріоритетних дій на 2021 рік.         

 Ще однією з пропозицій щодо удосконалення правового регулювання 

державної служби вважаємо необхідність законодавчого забезпечення принципів 

для професійного навчання та оцінювання. Закон повинен визначити можливості 

кар'єрного зростання, пов'язані з навчанням і хорошою продуктивністю. Однією з 

основних причин для зміни Закону у цій частині є забезпечення професійної 

якості роботи у всіх гілках і рівнях влади, підпорядкованих закону. У цьому 

контексті варто зважити на передовий досвід Японії.    
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 Відповідно до звернення від делегатів VII з’їзду Профспілки працівників 

державних установ України, що відбувся 25 листопада 2015 року у м. Києві, а також 

прийнятого Урядом розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня  

2016 року № 1044-р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень 

Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-

економічної політики і трудових відносин в Україні» розпочато підготовку до 

ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці про захист права на 

організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151, 

ухваленої на 64-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці  

7 червня 1978 року в м. Женеві [46, с. 30].       

 Відповідно до пункту 3.5. розділу III «Соціальний діалог» згаданого плану 

заходів розроблено проект Закону і розпорядження Кабінету Міністрів України 

реалізація яких створить передумови для набрання чинності Конвенції 

Міжнародної організації праці про захист права на організацію та процедури 

визначення умов зайнятості на державній службі № 151, що сприятиме 

додатковим гарантіям захисту інтересів державних службовців та визначення 

умов зайнятості на державній службі, а також приведенню українського 

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема стандартів 

Міжнародної організації праці. Згадана Конвенція містила положення, які мали 

вирішальне значення для запуску механізму захисту інтересів державних 

службовців та розвитку соціального діалогу [85, с. 4].   

 Окремо зазначимо, що Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні і безпосередньо 

Профспілка працівників державних установ України залучається до участі у 

роботі Комітетів Верховної Ради щодо згаданих законопроектів, а також інших 

проектів актів законодавства.        

 Вищезгадані підходи до удосконалення правового регулювання державної 

служби в Україні з використанням світового досвіду мають проходити зі 

стовідсотковою перевіреністю на прийнятність відповідно до національного 
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законодавства та традицій правотворчості. Адже багато «рецептів успіху», які 

працюють в інших країнах, не завжди можуть працювати в Україні з огляду на 

соціальні, економічні, культурні та інші цінності нашого суспільства. 

 Третім концептуальним підходом до удосконалення правового регулювання 

державної служби в умовах реформ пропонуємо окреслити посилення 

інституційної спроможності публічної адміністрації, тобто Уряду в частині 

закріплення однозначного лідерства цієї реформи, а також НАДС як центрального 

органу виконавчої влади в контексті формування відповідної політики, інших 

державних органів, які задіяні у реформі.      

 Створення ефективних, відповідальних, прозорих і відкритих інститутів 

державної влади, серед яких важливе місце посідає дієва, відповідальна, 

некорумпована державна служба є одним із головних завдань Українського 

народу. Концептуальними засадами реформування державної служби мають стати 

формування нових та удосконалення діючих, а саме тих, що виправдали свою 

ефективність, нормативно-правових, організаційних, професійно-кадрових, 

інформаційно-аналітичних, матеріально-фінансових, морально-ціннісних засад та 

організаційної культури інститутів державної служби.    

 Укладання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом створює 

нові передумови для проведення широкомасштабних інституціональних змін у 

сфері державної служби, з дотриманням встановлених жорстких термінів 

реформування. Прийняття Президентом України, Кабінетом Міністрів України та 

парламентом України законодавчо-нормативних актів відповідно до заходів, 

передбачених адміністративною реформою, та необхідність їх своєчасного 

впровадження потребуватиме від державної служби та органів державної влади 

відповідної інституційної спроможності, оптимізації функцій органів державної 

влади, чіткого поділу повноважень і зон відповідальності.    

 Для досягнення мети реформування державної служби під час її проведення 

має впроваджуватися ідеологія «служіння суспільству» як принципу 

функціонування державної служби та мають бути розв’язані такі завдання: 
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 1) Деполітизація державної служби та розмежування політичних і 

державних посад. Цим закладається основа професіональної державної служби, 

яка не залежатиме від зміни політичних еліт, що дозволяє уникнути автоматичної 

зміни керівництва та середньої ланки в державних структурах при зміні вищого 

рівня державної служби, відміни кадрових чисток з політичних мотивів. 

2) Проведення функціонального обстеження органів державної влади з 

метою визначення їх інституціональної спроможності, ефективності 

функціонального розподілу, проведення глибокого аналізу цілей, завдань і 

функцій держави в даній сфері та виявлення однорідних функцій. Результатом 

стане проведення оптимізації організаційних структур органів державної влади та 

скорочення кількості посад, що опосередковано стосуються державної служби, 

зокрема скорочення патронатних посад, посад помічників народних депутатів та 

інших категорій посад. Без структурованої, упорядкованої та дієвої системи 

органів державної влади існування ефективної державної служби є неможливим. 

3) Стандартизація та облік всіх завдань, покладених на державну службу. 

Завдання мають виконуватися якісно, у встановлені терміни, з використанням 

сучасних управлінських та інформаційно-комунікативних технологій і 

запровадженням електронних безконтактних послуг. 

4) Професіоналізація державної служби, яка включає розроблення нових 

професійних стандартів та кваліфікацій для державної служби. Набір державних 

службовців за новими професійними стандартами на посади всіх категорій, 

можливість оцінювати відповідність займаній посаді й визначати потреби в 

необхідності підвищення професійної компетенції державних службовців на 

основі нових принципів і підходів. Прихід до державної служби 

висококваліфікованих фахівців виведе українську державу на новий рівень 

суспільного розвитку. 

5) Запровадження відкритих конкурсних процедур відбору кандидатів на 

державну службу дозволить зробити процес відкритим і прозорим та призначати 

переможця за рейтингом. Об’єктивність, прозорість і гласність при проведенні 
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конкурсів на державну службу та при проходженні державної служби мають 

забезпечити професіоналізм та компетентність під час формування органів 

державної влади та надати можливість впровадження більш досконалої, прозорої 

та об'єктивної процедури прийняття на державну службу. 

6) Удосконалення антикорупційних механізмів, запобігання корупційним 

проявам. Система державної служби має постійно очищуватися від корупційних 

проявів. Важливим інструментарієм запобігання корупції має стати формування 

антикорупційної свідомості, затвердження і виконання антикорупційних програм 

у державних органах, робота Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, а також неухильне виконання Україною 

взятих антикорупційних зобов’язань у вигляді Рекомендацій країн 

антикорупційної мережі в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з 

корупцією. 

7) Новий підхід до формування системи оплати праці державних службовців. 

Оплата праці має визначатися на основі класифікації посад та за результатами 

роботи. Крім того, розмір зарплати пропонується розраховувати за принципом: не 

менше 70 % базового окладу і не більше 30 % премій, що залежать від особистого 

внеску у результат роботи. 

8) Функціонування у всіх органах державної влади служб управління 

персоналом нового типу, що здатні впровадити сучасні кадрові технології й 

використовувати інноваційні методи управління і розвитку персоналу.  

9) Забезпечення конкурентної оплати праці державних службовців для 

підвищення престижності роботи на державній службі і належного соціального 

захисту. 

У даному контексті варто згадати про прийняту Урядом системну Стратегію 

реформування державного управління України на 2016-2021 роки та 

затверджений план заходів з її реалізації, що схвалені розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р [194], у відповідності до 

контрольних показників SIGMA (підтримка вдосконалення врядування та 

управління). 

Для впровадження Стратегії НАДС визначено відповідальним за реалізацію 

одного з її ключових напрямків «Державна служба та управління людськими 

ресурсами». Серед іншого, відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії 

визначено потребу внесення змін до Закону. 

Крім того, на виконання положень Стратегії розроблено Концепцію 

створення команди фахівців з питань реформ, який розглянуто на засіданні 

Координаційної ради з питань реформування державного управління.   

 За результатами вказаного заходу, НАДС підготовлено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення 

команди фахівців з питань реформ» та концептуально узгоджено з Дорадчою 

командою Європейського Союзу, в рамках її візиту до Києва 20-23 вересня  

2016 року. Зазначена Концепція схвалена на засіданні Уряду 11 листопада 2016 р. 

за № 905-р [170]. 

Впродовж наступних кількох місяців формувались політичні пропозиції 

щодо першочергового реформування центральних органів виконавчої влади. У 

зв’язку з цим на засіданні Кабінету Міністрів України 26 квітня 2017 р. (протокол 

№ 32) прийнято рішення, яким НАДС разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів і 

заінтересованими міністерствами передбачено підготувати та внести в 

установленому порядку Кабінетові Міністрів проекти рішень щодо: 

- впровадження заходів з реформування міністерств, у тому числі 

стосовно утворення необхідних консультативно-дорадчих органів; 

- внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 11 листопада 2016 р. № 905 «Про схвалення Концепції запровадження посад 

фахівців з питань реформ» у частині уточнення окремих цілей, а також завдань та 

строків їх виконання; 
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- внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня  

2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби» у частині уточнення вимог щодо проведення конкурсу 

на посади фахівців з питань реформ; 

- внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 

2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» у частині 

визначення розмірів стимулюючих виплат для посад фахівців з питань реформ в 

міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів; 

- внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 

2005 р. №  179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних 

адміністрацій» у частині уточнення вимог до структури апарату міністерств. 

Мінфіну разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів доручено підготувати 

до розгляду в установленому порядку на засіданні Кабінету Міністрів України 

проект рішення щодо затвердження Проекту розподілу видатків, передбачених у 

державному бюджеті для реалізації комплексної реформи державного управління. 

Під час підготовки вищезазначених нормативно-правових актів та під час 

доопрацювання згаданої Концепції до переліку пілотних центральних органів 

виконавчої влади включено НАДС та Державне агентства електронного 

врядування. Згадане відповідало Стратегії та дозволило посилити інституційну 

спроможність НАДС для удосконалення правового регулювання державної 

служби.        

Так у структурі НАДС утворено підрозділи, відповідальні за забезпечення 

формування державної політики у сфері державної служби та з питань управління 

персоналом у державних органах, її аналізу та координації. Робота таких 

підрозділів та фахівців з питань реформ в НАДС значно підвищила ефективність, 

в тому числі завдяки вищому рівню фінансової мотивації, зокрема в рамках 

безповоротної фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу. Згадана 

діяльність зробить можливим швидкий та комплексний аналіз необхідних кроків 
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щодо удосконалення реформування державної служби, їх втілення шляхом 

підготовки відповідних нормативно-правових актів, супроводження до прийняття. 

Також необхідною буде подальша широкоформатна інформаційно-комунікаційна 

кампанія для максимального поширення нововведень зацікавленим особам. При 

цьому слід ураховувати можливі фактори опору нововведенням, що можуть 

виявлятись під час упровадження інновацій в органах державного (публічного) 

управління [91]. 

У новій редакції Стратегії реформування державного управління України на 

період 2022-2025 років розділ «Професійна публічна служба та управління 

персоналом», напрацьований НАДС у взаємодії із європейськими та вітчизняними 

експертами, включено до тексту Стратегії, а також передбачено комплекс завдань 

у затвердженому Плані заходів. Серед них продовжуть залишатись пріоритетними 

не лише питання вступу, а й класифікації посад та фінансової мотивації.  

Стратегія розроблена з урахуванням Європейських принципів та результатів 

проведеної у 2018 році експертами Програми SIGMA оцінки стану державного 

управління в Україні, а також досвіду, набутого на попередньому етапі 

проведення реформи державного управління. Очікуваним результатом 

проведення реформи державного управління до 2025 року є, зокрема формування 

системи професійної та політично нейтральної публічної служби, орієнтованої на 

захист інтересів громадян [193].   

У Стратегії також зазначено, що незважаючи на те, що на початку 2020 року 

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 27 травня 2020 р. № 622 

схвалив Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців 

[171], найбільш складним залишається питання щодо її подальшої реалізації. 

Згадана Концепція розроблена НАДС за безпосередньої участі автора 

дослідження разом з Планом заходів з її реалізації. Пунктом першим цього Плану 

було визначено прийняття Порядку формування фонду оплати праці державних 

службовців в державному органі, що передбачений Законом і покликаний 

упорядкувати планування Міністерством фінансів України видатків на оплату 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D1%80#n8
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праці під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України 

на відповідий рік. Проте попри неодноразові спроби внесення НАДС Порядку на 

розгляд Уряду до цього часу цей Порядок не затверджено. 

Через це механізм розподілу коштів залишається непрозорим, цьому сприяє 

необмежений розмір надбавок та значна кількість вакансій, що утримується для 

створення економії фонду, її дискреційного розподілу, що провокує значні 

корупійні ризики, в той час коли обсяг таких видатків складає понад 35 млрд грн. 

Також Стратегією визначено, що підвищення престижу держави та її 

конкурентоспроможності як роботодавця, створення можливості залучати та 

утримувати на державній службі найбільш кваліфікованих фахівців зумовлює 

необхідність проведення реформи системи оплати праці державних службовців, 

яка передбачатиме: 

- підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості 

заробітної плати, посилення ролі сталої частини та обмеження варіативної 

частини (частини, яка може змінюватися за рішенням керівника) в структурі 

заробітної плати на індивідуальному рівні та фонду заробітної плати кожного 

державного органу (частка сталої частини заробітної плати повинна становити не 

менш як 70 відсотків, а варіативної частини - не більш як 30 відсотків), 

зменшення та усунення розриву в оплаті праці державних службовців. Зменшення 

частки премій сприятиме запобіганню встановленню керівником розміру 

заробітної плати на власний розсуд, а також зниженню ризику політизації 

державних службовців; 

- впровадження класифікації посад державної служби (визначення 

типових посад державної служби з урахуванням функціональної спрямованості, 

мети та цінності посади); 

- встановлення конкурентного рівня заробітної плати.  

Окремо варто зосередити увагу також на тому, що державні службовці 

безпосередньо спрямовують, координують, контролюють та реалізують державну 

політику. Брак знань з аналізу державної політики, стратегічного планування та 
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управління змінами призводить до неспроможності державних інституцій 

аналізувати, оцінювати та вдосконалювати власну діяльність, неготовності 

працювати на результат, низької адаптованості до зовнішніх змін [52, c. 55]. На 

думку автора, запровадження системи безперервного навчання на державній 

службі, особливо з питань формування та реалізації державної політики, 

ефективно сприяло б розвитку професійної компетентності державних 

службовців. Особливу увагу потрібно звернути на знання, вміння і навички 

нормопроектуванню та регламентним вимогам, адже цьому практично не 

навчають у закладах вищої освіти в Україні. Натомість, для прикладу відповідні 

центри нормопроектування працюють у країнах Західної Європи як правило при 

Міністерстві юстиції чи безпосередньо при Кабінеті Міністрів. 

Як ще одну пропозицію варто окреслити спрощення бюрократичних 

процедур затвердження державного замовлення на підготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців за допомогою електронних платформ. Тобто пропонується 

реальна альтернатива конкурсному відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку та підвищення кваліфікації за бюджетні кошти, що нині 

регламентований чинним законодавством. 

Означена закупівля навчальних послуг на он-лайн майданчиках за 

ринковою вартістю послуг надасть можливість економії часу, людських ресурсів, 

задіяних у роботі комісій, коштів на друк матеріалів, дозволить виконавцям і 

замовникам відкрито здійснювати правовідносини. Водночас як застереження 

варто зазначити про необхідність формування переліку учасників ринку, які 

якісно надаватимуть освітні послуги, їх сертифікація та контороль за навчальним 

процесом з боку НАДС. Крім того, варто фокусувати професійне навчання на 

відкритті ринку освітніх послуг та пріоритетних групах державних службовців 

(вищий корпус державної служби, середній менеджмент та інші посади, пов’язані 

з підвищеним корупційним ризиком).        

 Означені пропозиції за участі автора обговорено під час організації 

Круглого столу у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної 
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влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

тему: «Професійне навчання публічних службовців: європейський досвід та 

перспективи для України» та прийнято відповідне рішення про схвалення 

Рекомендацій слухань [181].  

Окремо у згаданому рішенні визначено необхідність погодження з 

пропозиціями НАДС щодо розробки та подання на розгляд Уряду концепції 

створення вищої школи публічного управління. За участі автора відповідний 

проект акта підготовлено, схвалено рішенням Координаційної ради з питань 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад [184]. Наразі назвою майбутньої 

інституції є «Національна школа публічного урядування». Планом заходів щодо її 

утворення передбачено також відповідні регіональні підрозділи. З метою 

реалізації згаданого Планузаходів проект акта Кабінету Міністрів України щодо 

схвалення концепції подано для погодження із зацікавленими державними 

органами з метою подальшого прийняття. 

У даному підрозділі дисертаційного дослідження варто також розглянути 

деякі пропозиції вітчизняних науковців.   

Так, на думку Западинчука О.Д., для удосконалення правового регулювання 

державної служби доцільним вважається розроблення та ухвалення парламентом 

України Кодексу законів про державну службу України та Кодексу доброчесної 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що на думку 

автора, сприятиме розвитку законодавства про державну службу, узгодженості 

нормативно-правових актів, уникненню правових колізій у сфері державної 

служби, нормативному врегулюванню вимог професійної етики державних 

службовців, посилить здатність системи державної служби до формування 

раціональної державної політики та вироблення управлінських рішень щодо 

оперативних змін у суспільстві та реакції на зовнішні та внутрішні виклики, 
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підвищить інституційну спроможність органів державної влади, забезпечить 

інституційний розвиток державної служби.  

Погоджуючись з цілями, які окреслені автором, надані пропозиції щодо 

прийняття згаданих Кодексів вважаємо недоцільними, з огляду на постійне 

удосконалення законодавства про працю і широке коло правовідносин щодо 

соціального захисту та інших питань, визначених ним з урахуванням норм 

міжнародного права, а також кращі практики розвинутих країни та усталену 

практику законотворчості в Україні.  

Високий рівень професіоналізму державних службовців має досягатися за 

рахунок добору висококваліфікованого персоналу, модернізації системи 

підготовки, перепідготовки й підвищення професійної компетенції державних 

службовців. Успішне формування професійної сфери державних службовців 

позитивно впливає на зміни у суспільстві та позитивне сприйняття як державної 

служби, так і системи державного управління загалом. Професіоналізм державних 

службовців зміцнить ціннісно-нормативний комплекс державної служби, стане 

ключовим чинником її розвитку і створить мотиваційний потенціал. Для цього 

серед вимог до професіонала мають висуватися професійно етичні вимоги. 

Відсутність системної роботи в службах управління персоналом, неякісне 

формулювання кваліфікаційних вимог до рівня професійної компетенції 

державних службовців, непрозорі процедури проведення конкурсів під час вступу 

на державну службу та призначення на посади, відсутність чітких кар’єрних 

перспектив для державних службовців підривають імідж державної служби та 

призводять до значної плинності кадрів. 

Не відповідає сучасним реаліям система оплати праці державних 

службовців. Середній рівень оплати праці державних службовців залишається 

доволі низьким, особливо в державних службовців районних державних 

адміністрацій. Проблемою є непрозорість нарахувань, що пов’язана з малою 

часткою посадового окладу в заробітній платі, значний розрив посадових окладів 
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керівних посад та інших державних службовців. Це знижує 

конкурентоспроможність посад державної служби на ринку праці. 

Одним із найпоширеніших інструментів дослідження проблем державної 

служби та шляхів її подальшого розвитку є моделювання процесів, що 

відбуваються в державному управлінні. За допомогою моделювання дослідники 

отримують можливість здійснення аналізу, вироблення механізмів впливу та 

оптимізації різних аспектів трансформації інституту державної служби. 

Стратегічне бачення необхідне реформаторам для визначення напрямів 

довгострокових перспектив розвитку і впливає на формування стратегічних та 

оперативних завдань. На основі цих завдань формуються стандарти та принципи 

державної служби, задаються орієнтири, що впливають на тенденції 

інституціонального розвитку системи державної служби. Прийняття 

управлінських рішень щодо впровадження стратегічних та оперативних завдань 

вважається найважливішим етапом реформування державної служби. Оперативні 

завдання є засобом безпосереднього управління державною службою. Вони є 

більш чутливими і дозволяють безпосереднє втручання в процеси реформування. 

Але орієнтація виключно на оперативні завдання призводить до погіршення 

системи управління реформуванням державної служби. 

Найбільша ефективність управління інституціональним розвитком 

державної служби, на думку Западинчука О.Д., досягається за рахунок 

комбінування різних видів управління нею. Завдання полягає в тому, щоб знайти 

найліпше співвідношення, з яким досягається найбільший ефект в реалізації 

системних завдань. Поєднання управління інститутами, управління 

реформуванням державної служби та управління персоналом державної служби 

формує законодавство України у сфері державної служби, впливає на 

організаційні структури органів державної влади, на різні види забезпечення 

державної служби та на свідомість державних службовців, а загалом – на 

модернізацію державної служби [47, с.205-207]. 
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Процес удосконалення правового регулювання державної служби та 

професійного удосконалення державних службовців в умовах реформ нерозривно 

пов'язаний з інституційним розвитком державних органів, які формують та 

реалізовують державну політику, а також загальнодержавним розвитком України. 

 

3.3. Систематизація та гармонізація правових актів у сфері державної 

служби як необхідні елементи правового регулювання професійної діяльності 

державних службовців  

 

Правове регулювання професійної діяльності державних службовців 

полягає у визначені та закріпленні у відповідних нормативно-правових актах 

завдань, функцій та повноважень, організаційних і правових форм, методів 

діяльності державних службовців. 

Право відіграє ключову роль в організації державної служби, правове 

регулювання забезпечує основу діяльності державних органів.  

В контексті дисертаційного дослідження важливим є визначення сутності та 

змісту поняття гармонізації правового простору в сфері професійної діяльності 

державних службовців. У системі державного управління поняття «гармонізація», 

як правило пов’язується з поняттям «гармонізація законодавства в процесі 

наближення до стандартів ЄС» (М.Василенко, О. Тертишна, І.Яковюк). 

 Поняття «гармонізація» сьогодні використовується в таких галузях, як 

право, оподаткування, бухгалтерська фінансова звітність. Сутність поняття  

«гармонія» – це зв'язок, співзвуччя, відповідність, це струнка узгодженість частин 

одного цілого. Гармонізація  в контексті правового  регулювання  може 

розглядаєтися як процес забезпечення  узгодженості правових актів – 

відповідності об'єму повноважень суб'єктів, що прийняли їх, узгодженості між 

собою, досягнення цілей, заданих державними інститутами.  

Гармонізація  дозволяє знайти функціональну рівновагу правових актів, 

забезпечити той ступінь їх збалансованості між собою, який зрештою дозволяє 
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правовій системі функціонувати і розвиватися в заданих напрямах. Об'єктом 

гармонізації можуть бути окремі правові акти або навіть їх частини, суми актів 

одного або декількох органів, що конфліктують між собою, нарешті, правові 

інститути і навіть галузі законодавства.  

Гармонізація  дозволяє усунути юридичні суперечності і забезпечити те 

співвідношення правових актів, яке похідне від статусу органів, що прийняли їх, і 

зумовлюється конституційними основами правової системи. Точніше кажучи, 

може бути відновлене колишнє, раніше порушене співвідношення актів між 

собою (наприклад, конституції і закону, закону і указу), легальний статус органу, 

якщо були допущені відступи від нього і втручання в сферу іншого органу. 

Гармонізація  може супроводжуватися і жорсткими правовими методами  – 

відміною актів, їх запереченням, визнанням недійсними, і м'якими – приведенням 

актів у відповідність з конституційними засадами, актами вищої юридичної сили.  

Зусилля, перш за все повинні бути спрямовані на формування умов, що 

сприяють цілісності та правовій гармонізації. До таких умов можна віднести перш 

за все впорядкування, вдосконалення і розвиток суспільних відносин в різних 

сферах громадського життя – в політичній, економічній, соціальній та інших. 

Адже витоки юридичних конфліктів можуть знаходитися поза правовою сферою, 

і їх подолання вимагає правильного державного курсу, обгрунтованих програм 

перетворень і послідовності дій. 

Власне юридичні умови гармонізації правових актів можна виразити таким 

чином. По-перше, на подолання юридичних конфліктів сприятливим чином 

впливає впорядкування правової системи і підтримка її рівноваги. Вона 

складається з таких дій, як встановлення чіткої класифікації правових актів і 

дотримання її в процесі правотворчості. Тоді вдається уникати  численних 

випадків змішення правових актів за предметом, змістом і методам регулювання, 

формою, процедурою ухвалення і набуття чинності, дотримуватися нормативних 

співвідношень між актами і системних зв'язків і залежностей.  
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У контексті правової гармонізації важливу роль відіграє різна законодавча 

регламентація статусу органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських об'єднань. Якщо ліквідовувати такі протиріччя, то можна буде 

забезпечити  дотримання статусу всіх суб'єктів правовідносин, без перетинів з 

компетенцією інших органів тощо. В цьому контексті можна навести приклад 

щодо оплати праці державних службовців органів виконавчої влади та державних 

службовців наприклад Національної поліції, прокуратури тощо, професійна 

діяльність яких регулюється крім Закону України «Про державну службу» ще й 

іншими законодавчими актами.  

Науковці, серед яких М. І. Лахижа, також відмічають фрагментарність 

законодаства про державну службу у свої працях [67]. Інші, наприклад  

Н. Г. Плахотнюк, з метою уникнення суперечностей між чинними нормами 

адміністративного процесу та нормами, що мають врегулювати питання 

адміністративної процедури, вважають за доцільне закладати у відповідні кодекси 

єдине розуміння цього поняття [88]. 

Останнім часом спостерігається процес створення відокремлених підходів 

до питань прийняття, проходження і припинення державної служби в різних 

державних органах.          

 Перші з них внесені під час прийняття Закону України «Про вищу раду 

правосуддя» наприкінці 2016 року, що мало наслідком створення окремої Комісії 

з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя для відбору на 

посади керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, 

вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, 

Голови Державної судової адміністрації України та його заступників. Ці посади 

відповідно до статті 6 Закону віднесено до категорії «А» і кандидати, які на них 

претендують, мають відповідати загальним вимогам, передбаченим законом та 

Типовими вимогами до цих посад, що затверджені Урядом за поданням 

Національного агентства України з питань державної служби та погоджені 
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Комісією з питань вищого корпусу державної служби.     

 Натомість законодавчо передбачена необхідність діяльності окремої Комісії 

в системі правосуддя, окремих Типових вимог до згаданих посад вищого корпусу, 

що затверджуються рішенням Вищої ради правосуддя, на нашу думку, видається 

нелогічною оскільки відповідно до Закону ці посади належать до однієї і тієї ж 

категорії. Передусім це створює неоднакові умови і незручності для громадян, які 

претендують на зайняття таких посад вищого корпусу та мали б готуватись до 

конкурсів на відповідні посади відповідно до єдиних правил.  

 Наступні новації, що відокремлюють деякі державні органи від загального 

законодавства про державну службу впроваджено у 2020 році Законом України 

«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи». Нововведення 

стосувались особливостей призначення за контрактом посадових осіб та 

працівників митних органів, а також структури оплати праці, особливо системи 

преміювання. На відміну від Закону передбачено дев’ять складових заробітної 

плати таких державних службовців, в тому числі п’ять видів надбавок та два види 

премії.             

 Згадане не узгоджується з єдиними підходами до політики оплати праці в 

державних органах та створює міжвідомчі диспропорції у розмірі винагород на 

посадах державної служби з однаковим рівнем складності й відповідальності.

 На сьогодні про приклади збереження тенденції подібних неоднакових 

підходів йде мова в низці зареєстрованих у Верховній Раді України 

законопроектів.  Так проектом Закону України «Про парламентську службу» 

(реєстр. № 4530) пропонується низка власних регулювань, зокрема з питань 

прийняття на службу, окремих вимог до кандидатів та оплати праці. При цьому, 

як зазначає у своєму висновку від 22 січня 2021 року Програма OECD/SIGMA, 

згадана законодавча ініціатива не надає обґрунтованих на фактичних даних 

підстав щодо створення окремої державної служби для Апарату Верховної Ради 

України та конкретно не пояснює в якій частині чинний Закон є "недостатнім" для 



164 

 

регулювання "різних та специфічних умов" роботи цього Апарату.   

 Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності Служби безпеки України (реєстр. № 3196-д) запропоновано 

особливості при формуванні конкурсної комісії для відбору на посади державної 

служби  категорії «А» і «Б» шляхом включення до такої комісії представника 

Служби. Водночас завданнями відповідної комісії є перевірка вимог до 

професійної компетентності.         

 Інші особливості призначення голів місцевих державних адміністрацій та їх 

заступників містяться в проекті Закону України «Про внесення змін до Закону 

України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів 

України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в 

Україні»  (реєстр. № 4298).         

 Авторами означених законодавчих ініціатив наводиться низка причин та 

деякий іноземний досвід, з урахуванням якого окремі державні органи та/або їх 

апарати пропонується виокремити від загальної системи правового регулювання 

державної служби, передбаченої Законом.       

 Причинами таких дій з боку суб`єктів права законодавчої ініціативи та 

зацікавлених державних органів (їх апаратів) може бути складність одночасного 

реформування окремих питань по всій системі державних органів, особливо тих 

питань, котрі стосуються більш престижного статусу та винагороди.  

 Таким чином, надмірні особливості окремих служб в межах системи 

державних органів не сприятимуть її сталості та професіоналізації, як загальним 

принципам  державної служби, визначеним Законом.   

 Пропозиціями для збереження цілісності системи державної служби 

пропонується законодавчо передбачити, що зміни з питань вступу, проходження, 

припинення державної служби та оплати праці вносяться до спеціальних законів 

виключно шляхом внесення змін до Закону [44, с.205-207].  
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 В процесі гармонізації законодавства особливого значення набуває 

методологія порівняльного правознавства, яка дозволяє аналізувати і зіставляти 

різні акти як усередині країни, так і в міждержавному аспекті.  

Обсяг об'єктів порівняльного вивчення має бути максимально вичерпним і 

включати всі нормативно-правові акти, їх частини, що відносяться до сфери 

правового регулювання, яка розглядається. Вивченню підлягають передусім чинні 

нормативно-правові акти і норми. У число об'єктів вивчення можуть включатися 

також скасовані акти, проекти актів, що фактично втратили значення, але 

необхідні для аналізуісторичного розвитку. 

Діяльність з порівняльного аналізу законодавства, як правило, проводиться 

з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових систем або 

довідкової картотеки нормативно-правових актів. При необхідності 

використовуються також інші джерела правової інформації. 

Корисно керуватися критеріями оцінки актів. Слід враховувати перш за все 

те, що правові інститути і норми вважаються за порівнянні, якщо вони вирішують 

одне і те ж питання, хоча його рішення може бути різним або навіть 

протилежним. Причому рішення одного і того ж питання в різних системах 

законодавства може досягатися комбінацією різних правових засобів; одні і ті ж 

юридичні терміни можуть мати неоднакове значення в різних системах 

законодавства, і навпаки, різні терміни мають однакове значення. Тому 

порівняльному дослідженню підлягають головним чином засоби і способи 

рішення одної або близьких за змістом правових проблем. 

Оцінка нормативних джерел, що є об'єктом порівняльного дослідження, 

здійснюється за різними критеріями. 

Найважливішими завданнями органів державної влади стають забезпечення 

якості законодавства і правозастосування, а також оцінка ефективності дії 

нормативно-правових актів. 

Для вирішення вказаних проблем, сучасна наука розробляє моніторинг 

правового простору, який є системою теоретичних і емпіричних методів 
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дослідження, направлених на отримання інформації необхідною для забезпечення 

його оптимального стан. При цьому моніторинг правового простору у сфері 

публічної служби  повинен включати правовий моніторинг суспільних відносин, 

моніторинг законопроектів, моніторинг законів, моніторинг правозастосування 

тощо. На сьогодні в контексті впровадження моніторингу правового простору у 

сфері публічної служби існує ціла низка проблем, а саме: немає єдиного підходу 

до розуміння сутності моніторингу правового простору у сфері публічно-

управлінських відносин, не визначені методи моніторингової діяльності, відсутня 

єдина точка зору на об'єкти моніторингу правового простору в сфері державної 

служби, не визначені організаційні питання моніторингу, не визначені суб’єкти 

моніторингу в сфері публічної служби. 

Кількість ухвалюваних законів збільшується, але при цьому, має місце 

наростання числа не узгоджених один з одним, не скоординованих з нормами 

міжнародного права нормативних правових актів в сфері публічної служби. 

Законодавча техніка, що була застосована в низці законів, є недосконалою. 

В цілому ж проблематика нормотворчості у діяльності державних органів є 

не новим викликом, водночас є важливим завданням для якісного правового 

регулювання під час формування державної політики. 

Це також підтверджується відповідною законодавчою ініціативою, а саме 

проектом Закону України «Про правотворчу діяльність» (реєстр. № 5707 від 25 

червня 2021 р.) (далі – проект Закону 5707), який розроблено відповідно до вимог 

Конституції України з метою врегулювання суспільних відносин у сфері 

правотворчої діяльності в Україні, зокрема, діяльності та регулювання відносин, 

пов’язаних із її плануванням, розробкою, прийняттям (виданням), застосуванням 

нормативно-правових актів та правовим моніторингом [179]. 

У частині 2 статті 61 проекту Закону 5707 не визначено, стосовно яких актів 

здійснюється правовий моніторинг суб’єктами правотворчості. Отже, будь-який 

суб’єкт правотворчості може здійснювати правовий моніторинг будь-яких актів, 

що виглядає необґрунтованим. З огляду на це, у висновку ГНЕУ до згаданого 
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законопроекту зазначено про доцільність уточнити, що правовий моніторинг 

здійснюється згаданими суб’єктами стосовно власних актів. 

При цьому як зазначає ГНЕУ відповідно до частини 3 статті 63 проекту 

Закону 5707 «періодично, але не рідше одного разу на три роки суб’єкт 

правотворчої діяльності або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у відповідній сфері, готує звіт за результатами 

правового моніторингу нормативно-правових актів у відповідній сфері, які на 

момент моніторингу діють не менш як один рік, та у разі необхідності готує 

відповідне рішення». 

З наведеного випливає, що суб’єкт правотворчої діяльності і, зокрема, 

центральний орган виконавчої влади готує звіт за результатами правового 

моніторингу у «відповідній сфері», тобто, має здійснюватись моніторинг всіх 

актів, що виглядає абсолютно нереалістично, а, отже, такий моніторинг зведеться 

до формального звітування. 

Відповідно до частини 2 статті 64 проекту Закону 5707 за результатами 

правового моніторингу нормативно-правових актів, включених до єдиного 

державного реєстру, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної правової політики, у разі виявлення нормативно-правових 

актів, що не відповідають Конституції України та законам України, а також 

суперечностей (колізій) має вжити таких заходів: 

1) звернутися до суб’єкта правотворчої діяльності з пропозицією про 

необхідність внесення змін або припинення дії нормативно-правового акта; 

2) звернутися до відповідного вищого органу щодо внесення змін або 

припинення дії відповідного нормативно-правового акта. 

У разі, якщо суб’єкти правотворчої діяльності, зазначені у пунктах 1, 2 цієї 

частини, не вжили відповідних заходів, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної правової політики, може підготувати проект 

змін до такого нормативно-правового акта. 
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Обґрунтованість наділення відповідного центрального органу виконавчої 

влади згаданими повноваженнями викликає істотний сумнів, адже суб’єкти 

правотворчої діяльності не зобов’язані розглядати таку ініціативу, вважає ГНЕУ. 

На наш погляд, при підготовці до друго читання варто приділити увагу 

доопрацюванню відповідних положень законопроекту в частині визначення 

відповідальними за стан правового моніторингу відповідних суб’єктів 

правотворчої діяльності. До них відповідно до статті 4 проекту Закону 5707 

входять органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи та інші суб’єкти, наділені законом повноваженнями щодо прийняття 

(видання) нормативно-правових актів, в тому числі НАДС. 

Через те, що правова та методологічна база моніторингу знаходиться в стані 

розвитку, необхідною умовою є визначення ролі НАДС щодо здійснення 

моніторингу правового простору у сфері публічної служби з огляду на правовий 

статус і зміст діяльності даного органу, який згідно зі статтею 13 Закону 

забезпечує формування відповідної державної політики. Практика 

правозастосування вимагає розвитку системи підготовки фахівців з  моніторингу 

правового простору у сфері публічної служби. 

Отже, важливим аспектом підвищення ефективності у галузі правового 

регулювання професійної діяльності державних службовців в системі публічної 

служби є посилення НАДС та формування в його організаційній структурі 

підрозділу, відповідального за систематизацію, гармонізацію та моніторинг 

правового простору в сфері публічної служби.   

Створення і діяльність такої структури дозволить вирішити ряд проблем, 

зокрема забезпечить компетентний розгляд питань правового регулювання, що 

виникають на практиці. Така структура зможе координувати діяльність з 

правозастосування у сфері державної служби, що буде сприяти зниженню 

перешкод у прийнятті рішень в разі існування колізій під час реалізації 

нормативних актів в цій сфері, а також сигналізуватиме щодо необхідності 

підготовки та прийняття своєчасних змін та уточнень до них. 
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Зазначені висновки, пропозиції та рекомендації є теоретичним підґрунтям 

для вдосконалення регулювання професійної діяльності у сфері державної служби 

в Україні з огляду на публічно-правовий аспект та потребує подальших наукових 

досліджень. 

Складність досліджуваної проблеми, її новизна та значущість 

підтверджують, що не всі порушені питання вичерпно обґрунтовані та доведені. 

Запропонований підхід гармонізації нормативно-правових актів в процесі 

регулювання професійної діяльності державних службовців з використанням 

правового моніторингу і контролю в сфері державної служби є лише частиною 

складної та багатогранної роботи в межах підвищення ефективності системи 

державної служби та державного управління в цілому.   

 Дослідження не вичерпується завданнями, розглянутими в цій дисертації. 

Перспективними вважаємо подальше дослідження забезпечення діяльності системи 

управління державною службою, зокрема роботи центральних органів виконавчої 

влади, упорядкування та чіткого розмежування їх повноважень та повноважень 

інших державних органів, нормативно-правового забезпечення їх діяльності, 

визначення ролі кожного з них в процесі реформування державного управління, 

формування та реалізації відповідної державної політики. Згадане надасть 

можливість працюючим в них державним службовцям професійно та 

результативно організовувати виконання чітких завдань відповідно до 

законодавства, на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перебачені 

Конституцією та законами України. 

 

Висновки до третього розділу. 

 1. Ґрунтовно проаналізовано закордонний досвід країн в частині реалізації 

різних підходів до правового регулювання державної служби та обґрунтовано 

теоретичні засади удосконалення регулювання професійної діяльності у сфері 

державної служби, а також системи нормативно-правових актів з цих питань. 
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Встановлено наявність двох базових моделей організації державної служби: 

відкритого (наприклад, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки) та 

закритого типу (наприклад, Німеччина, Франція, Японія), характерними рисами 

яких є, відповідно: мобільність, конкурентоспроможність персоналу та ієрархічна 

система добору кадрів, елітарні риси в системі професійної підготовки вищих 

керівних кадрів, високий соціальний статус, специфічність публічно-правового 

статусу державного службовця.  

На прикладі Польщі, Китаю та Японії розкрито особливості переорієнтації 

державної служби, побудованої на ієрархії та беззаперечному виконанні наказів, у 

напрямі формування прозорої та відкритої публічної служби, що заснована на 

довірі й суспільній згоді. 

2. Сформульовано пропозиції щодо шляхів імплементації міжнародного 

досвіду правового регулювання державної служби в Україні. Доведено, що 

розроблена та впроваджена система правового регулювання у сфері державної 

служби є достатньою основою для ефективної реалізації Закону. Підтвердженням 

цього є законодавчо визначений поділ державних органів на відповідні рівні 

юрисдикції, що характеризується оптимальним підходом до питань організації 

діяльності системи державних органів, їх підпорядкування та оплати праці 

державних службовців, що має враховувати класифікацію посад. 

У роботі визначені основні напрями удосконалення законодавства про 

державну службу та запропоновано досвід деяких країн, зокрема Албанії щодо 

централізації конкурсних відборів та їх проведення відповідно до узагальнених 

потреб державних органів у кадрах відповідної компетенції. Таким чином 

можливо досягти цілей професійного підбору персоналу (адже впровадження 

такого підходу не передбачатиме роботи окремих конкурсних комісій у 

державних органах, в яких як правило відсутні професійні оцінювачі 

компетенцій) та економії фінансових ресурсів, що витрачаються на проведення 

конкурсів в умовах позиційної системи державної служби (окремий конкурс на 
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кожну вакансію). При цьому впровадження такого підходу потребує 

концептуального обговорення та прийняття рішення про внесення змін до Закону. 

3. Визначено, що удосконалення засад правового регулювання професійної 

діяльності в сфері державної служби в Україні має здійснюватися за такими 

важливими напрямами: формування нормативно-правової бази; оптимізація та 

удосконалення інституцій, їх організаційної структури; кадрове забезпечення; 

наукове та інформаційне забезпечення; зміцнення та формування фінансово-

економічних основ системи державної служби. Ще одним підходом до 

удосконалення правового регулювання державної служби в умовах реформ 

запропоновано підвищення інституційної спроможності публічної адміністрації 

щодо забезпечення формування політики, зокрема міністерств та НАДС. 

4. Обґрунтовано також недоцільність встановлення спеціальними законами 

надмірних особливостей окремих служб в межах системи державних органів, які 

не сприятимуть її сталості та професіоналізації, як загальним принципам 

державної служби, визначеним Законом.     

Пропозиціями для збереження цілісності системи державної служби 

пропонується законодавчо передбачити, що зміни з питань вступу, проходження, 

припинення державної служби та оплати праці вносяться до спеціальних законів 

виключно шляхом внесення змін до Закону.  

Для вирішення вказаних проблем, необхідний моніторинг правового 

простору, який є системою теоретичних і емпіричних методів дослідження, 

направлених на отримання інформації, необхідної для забезпечення його 

оптимального стану.  

Через те, що методологічна база моніторингу знаходиться в стані розвитку, 

а також через відсутність його правової регламентації, не визначена роль НАДС 

щодо здійснення моніторингу правового простору у сфері публічної служби. 

Практика правозастосування вимагає розвитку системи підготовки фахівців з 

моніторингу правового простору у сфері державної служби. Отже, важливим 

аспектом підвищення ефективності регулювання професійної діяльності 
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державних службовців в системі державної служби є посилення НАДС та 

формування в його організаційній структурі підрозділу, відповідального за 

систематизацію, гармонізацію та моніторинг правового простору в сфері 

публічної служби.   

Створення такої структури дозволить вирішити ряд проблем, зокрема 

забезпечить компетентний розгляд питань правового регулювання під час 

експертизи законодавчих ініціатив у сфері державної служби. Така структура 

зможе координувати діяльність, що буде сприяти формуванню якісної державної 

політики у згаданій сфері. 

5. Сформульовано спектр нагальних питань, котрі потребують оновлення 

національного законодавства з метою оптимізації процесів управління державною 

службою та приведення її у відповідність до загальновизнаних міжнародних 

стандартів публічного урядування, а саме: 1) створення умов для підвищення 

ефективності та якісного навчання державних службовців, зокрема шляхом 

запровадження дієвого механізму формування і розподілу державного 

замовлення; 2) стимулювання прагнення державних службовців до підвищення 

власної кваліфікації та професіоналізму з метою просування по службі в межах 

державного органу без необхідності застосування конкурсного відбору; 3) 

упорядкування процедури направлення державних службовців у службове 

відрядження для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного 

місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, 

представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади 

іноземних держав (зокрема, їх підпорядкування, особливостей виконання ними 

службових обов’язків, кола прав та обов’язків, вимог, що висуваються до них, 

режиму роботи, гарантій та компенсацій); 4) впровадження єдиної державної 

політики з питань етики й моралі державних службовців за стандартами 

Європейського Союзу, що сприятиме створенню якісного управлінського та 

кадрового потенціалу державної служби та можливе створення відповідної 

Комісії з питань етики; 5) централізація конкурсних відборів та їх проведення 
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відповідно до узагальнених потреб державних органів у кадрах відповідної 

компетенції; 6) посилення інституційної спроможності публічної адміністрації, 

зокрема міністерств, а також НАДС як центрального органу виконавчої влади та 

його територіальних органів; 7) деполітизація державної служби та розмежування 

політичних посад і посад державної служби, уніфікація правил вступу і 

проходження служби; 8) удосконалення антикорупційних механізмів, запобігання 

корупційним правопорушенням; 9) забезпечення конкурентної оплати праці 

державних службовців, пенсії для підвищення престижності роботи на державній 

службі й належного соціального захисту. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального наукового завдання в галузі науки “Державне управління”, що 

полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробленні практичних 

рекомендацій щодо удосконалення регулювання професійної діяльності у сфері 

державної служби в Україні. 

На підставі узагальнення наукових поглядів учених та проведення 

дослідження сформульовано такі основні висновки, оцінки і рекомендації. 

1. Феномен правового регулювання професійної діяльності державних 

службовців як категорії державного управління та характеристики системи 

державної служби до цього часу не вивчався та не був предметом спеціального 

комплексного наукового дослідження. Зазначене слугувало підставою для 

висновку, що стан науково-теоретичного обґрунтування теми дослідження є 

недостатнім, тому проблема правового регулювання професійної діяльності 

державних службовців та її публічно-управлінський аспект потребує всебічного 

вивчення.  

В ході дослідження удосконалено сутність та зміст понять «професійної 

діяльності державних службовців», під якою розуміється соціально-значуща 

діяльність державних службовців, виконання якої вимагає від службовця 

спеціальних знань, умінь та навичок, в також професійно обумовлених 

властивостей особистості, тобто відповідних професійних компетентностей та 

структура якої містить мету діяльності, предмет діяльності, функції, засоби, 

об’єкт та результат діяльності; «система регулювання професійної діяльності 

державних службовців», що розглядається як сукупність нормативних приписів з 

метою неухильного їх дотримання державними органами та їх посадовими 

особами у своїй професійній діяльності. 

2. Досліджено історичні передумови та витоки правового регулювання 

професійної діяльності у сфері державної служби в Україні та з’ясовано, що 

початок формування нормативно-правової бази та якісний розвиток інституту 
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державної служби започатковано з часів правління гетьмана  

П. Скоропадського. 

Процес становлення інституту державної служби в незалежній Україні 

розпочався з прийняттям Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 року № 3723-XІІ, який певним чином віддзеркалював особливості 

радянської епохи. 

На сучасному етапі суттєвими відмінностями нової редакції Закону України 

«Про державну службу», ухваленої в 2015 році, від попередніх редакцій 

ухвалених Законів 1993 і 2011 років є, зокрема, побудова професійної, 

некорумпованої, престижної, зорієнтованої на потреби громадян публічної 

служби; відділення політики від адміністрування; запровадження компетентнісної 

моделі управління людськими ресурсами; гармонізація державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування; встановлення засад запровадження 

прозорої моделі оплати праці та кар'єрної мотивації державних службовців. 

3. Розкрито специфіку правового регулювання професійної діяльності 

державних службовців, що насамперед полягає у забезпеченні дотримання 

визначених законодавством норм і стандартів поведінки, а також за будь-яких 

обставин створює правові наслідки. Запропоновано концептуальну зміну до 

законодавства в частині порядку дій державних службовців щодо виконання 

наказу (розпорядження), доручення, стосовно законності якого є сумніви, із 

залученням юридичної служби з метою правильного застосування, неухильного 

дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства. Згадане надасть 

можливість реалізувати принцип законності в діяльності державних органів 

шляхом недопущення виконання наказів (розпоряджень), доручень, які не 

узгоджуються із законодавством, а державним службовцям - професійно та 

результативно організовувати виконання чітких завдань виключно на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України і законами 

України. 
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4. Визначено ступінь впливу реформування публічного управління на 

питання проходження державної служби та її правового регулювання. 

Встановлено теоретичні обґрунтування про те, що згадане реформування в 

країнах Центральної, Східної Європи та Азії базується на  прагненні до 

ефективності та забезпечення якості послуг, що надаються населенню. 

Як наголошено експертами Програми ОЕСD/SIGMA, за підсумками 

проведеного ще у 2006 році оцінювання системи врядування в Україні відповідно 

до повноважень, методології та основних показників, що зазвичай 

використовуються для оцінювання державного управління у країнах-кандидатах 

на вступ до ЄС, чинне законодавство, що регламентує державну службу, 

характеризується відсутністю узгодженості та єдності та не відповідає 

європейським принципам функціонування публічної адміністрації. З огляду на це 

визначено за доцільне посилити вплив такого реформування для прискорення та 

просування змін до законодавства з питань державної служби.  

5. Визначено шляхи імплементації міжнародного досвіду регулювання 

державної служби в Україні. У цьому контексті запропоновано інституційно 

зміцнити в структурі НАДС підрозділи, відповідальні за забезпечення 

формування державної  політики у сфері державної служби, її аналізу та 

координації. Діяльність таких підрозділів у НАДС дозволить гармонізувати  

нормативно-правові акти у сфері державної служби, зокрема в рамках адаптації до 

нормативних актів Європейського Союзу, оперативну підготовку і супровід 

відповідних змін чи нових нормативно-правових актів, а також методичних 

рекомендацій для служб управління персоналом державних органів. Запорукою 

на шляху імплементації Україною зазначених пропозицій має стати 

удосконалення законодавства про державну службу та його наближення до 

європейських принципів належного управління, формування професійного 

корпусу державних службовців. Етична складова діяльності таких осіб має 

контролюватися Національної комісією з питань етики, доцільність утворення 
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якої в Україні також пропонується перейняти як кращий міжнародний досвід, 

зокрема за прикладом Японії. 

6. Вказано, що пріоритетними напрямами вдосконалення регулювання 

професійної діяльності в сфері державної служби є такі: забезпечення реалізації 

права рівного доступу до державної служби шляхом призначення переможця за 

рейтингом; кадрове забезпечення державних органів персоналом через систему 

прозорих конкурсів із застосуванням сучасних процедур добору кандидатів 

(створення центрів оцінювання та залучення експертів з питань управління 

персоналом до роботи конкурсних комісій); підготовка пропозицій щодо 

спрощення системи добору персоналу та впровадження елементів кар’єрної 

служби; розвиток системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 

зокрема з питань нормотворчості, регламенту тощо.  

З урахуванням теоретичних засад правового регулювання професійної 

діяльності в сфері державної служби надано пропозиції Кабінету Міністрів 

України:  

- забезпечити здійснення необхідних заходів щодо проведення 

функціонального обстеження та аналізу посад шляхом їх класифікації в 

державних органах, визначених Стратегією реформування державного управління 

в Україні, з метою посилення їх інституційної спроможності з питань формування 

і аналізу політики, недопущення дублювання функцій, оптимізації чисельності, 

ефективного планування видатків та підвищення рівня оплати праці (посадового 

окладу); 

-  забезпечити прийняття та впровадження Плану заходів щодо реалізації 

Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади; 

- забезпечити підготовку, прийняття та впровадження Концепції 

реформування діяльності юридичних служб в державних органах та утворити 

Державну юридичну службу України як центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечуватиме правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства. 
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Верховній Раді України: 

– розглянути та прийняти в цілому як закон проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо вдосконалення 

питань вступу та проходження служби на основі заслуг та призначення 

переможця за рейтингом зокрема, а також забезпечення реалізації принципу 

законності за допомогою посилення ролі юридичних служб  

(стаття 9 Закону); 

– розглянути та прийняти в цілому як закон проєкт Закону України  «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) з метою створення 

цілісної системи державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування на однакових принципах і підходах. 
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