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1.1. Державна служба в системі 
суспільних наук 

 
Питанням створення і функціонування державної служби 

увагу приділяли ще філософи Стародавньої Греції. Стосовно 
державних службовців дискутували Сократ, Платон, основи нау-
кового підходу до проблем функціонування державної служби 
було закладено ще Аристотелем. Історія розвитку суспільства 
свідчить, що державна служба виникла через необхідність реалі-
зації політичної влади та функцій держави. Статусу соціального, 
організаційного та правового інституту вона набрала по мірі роз-
витку державності, коли відбувся суттєвий розподіл праці між 
владою, яка бере на себе функції вироблення внутрішньої і зов-
нішньої політики, та апаратом управління, який бере на себе фу-
нкцію її реалізації. 
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Офіційно як професійну діяльність державну службу започа-
тковано в Європі та США в середині XIX століття. Сучасна кон-
цепція функціонування державної служби склалася на початку 
XX століття. В її основу покладені такі постулати: чітка правова 
регламентація відокремлених служб; посадова субординація при 
виконанні розпорядчих та виконавчих функцій державного 
управління; захист правового статусу та компетенції державних 
службовців; конкурсна система добору кадрів. 

Становлення та розвиток державної служби України відбува-
лися на всіх етапах її історії та державотворення. Паростки дер-
жавної служби можна розпізнати у найперших державних утво-
реннях на території України. Природа державного ладу кожного з 
державних утворень визначала зміст діяльності державних орга-
нів та осіб, які виконували функції держави через систему цих 
органів. Протягом своєї історії український народ створив декіль-
ка великих державних утворень, визнаних у тогочасному світі. Це 
середньовічна феодальна держава Київська Русь (IX-XII ст.), Га-
лицько-Волинська держава (XII-XIV ст.), Українська козацька 
республіка (середина ХVII – ХVIII ст.), Українська Народна Рес-
публіка і Українська держава (1917-1920 pp.). Створення правової 
бази державної служби в Україні пов’язується з наявністю дер-
жавного права, основи якого були закладені в Київській Русі і за-
кріплені в документі XII століття “Руська правда”. 

Історія виникнення і становлення державної служби свідчить 
про залежність її суспільної природи від характеру держави як 
політичної надбудови над економічним базисом суспільства. 

Залежність державної служби від суспільної природи         
держави була відображена у працях М.Вебера, який виділив три         
типи легітимного панування, покладені в основу функціонування 
державної служби: раціональний, патріархальний, харизматич-
ний. 

В основі раціонального типу панування лежить верховенство 
закону і професійно-підготовлений апарат чиновників, які діють 
за суворо формальними і раціональними правилами. 

При патріархальному типі панування, характерного для епо-
хи феодального ладу, в основу були покладені здавна існуючі по-
рядки, а апарат управління формувався на засадах особистої від-
даності правителю. 
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Харизматичне панування державної служби характерне для 
країн з авторитарним типом управління, де прийняття управлін-
ських рішень залежало від волі харизматичного діяча, а його дії є 
спонтанними і несистематичними. 

Необхідність вивчення наукових основ державної служби в 
сьогоднішніх умовах продиктована рядом суб’єктивних та 
об’єктивних факторів. У першу чергу це пов’язано зі становлен-
ням української державності. З одного боку, сила держави визна-
чається її спроможністю вирішувати зовнішні і внутрішні про-
блеми, а з іншого – вона повинна бути правовою, демократич-
ною, соціально орієнтованою, підконтрольною народові України. 

На практиці реально втілити два основних завдання держав-
ності покликана державна служба. Вона повинна бути ефектив-
ною, правовою, чітко організованою, міцно поєднувати державу і 
громадянське суспільство. Майбутнє країни повною мірою зале-
жить від якості державної служби – головного правового інститу-
ту сучасної держави. Досвід проведення величезних соціально-
економічних перетворень у розвинених країнах світу (реформи 
Шарля де Голля у Франції, Л.Ерхарда у Німеччині, М.Тетчер у 
Великобританії) починався зі зміцнення державної служби. При 
цьому простежувалася загальна тенденція до посилення статусу 
державного службовця як суб’єкта виконання повноважень дер-
жавних органів влади, створення державним службовцям умов 
для творчої, ініціативної праці, підвищення відповідальності за 
авторитет держави. 

В Україні сьогодні спостерігається зниження ролі, недооцін-
ка можливостей адміністративно-управлінського персоналу, тоді 
як саме державні службовці є високоосвіченим прошарком суспі-
льства. 

Державна служба нині – це державний правовий, соціальний, 
культурний, організаційний, економічний інститут, який здійс-
нює в межах своєї компетенції реалізацію цілей та функцій орга-
нів державної влади через ефективну систему кадрового забезпе-
чення. 

Правовий інститут державної служби об’єднує норми кі-
лькох галузей права: конституційного, адміністративного, трудо-
вого, фінансового, кримінального, котрі цілісно регулюють від-
носини суспільного життя і пов’язані з організацією та прохо-
дженням державної служби. 
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Загалом можна виділити три групи відносин, що підлягають 
правовому регулюванню: 
– формування системи державної служби;  
– регламентація правового статусу державного службовця та 

забезпечення гарантій для його реалізації; 
– механізм проходження державної служби. 

Соціальний інститут державної служби передбачає закріп-
лення принципів громадянського суспільства, які визначають ор-
ганізацію та регулювання спільної діяльності людей, підтриму-
ють соціальний порядок у процесі суспільного відтворення. Соці-
альний інститут державної служби реалізується через функцію 
соціальної організації, соціального контролю, соціальної комуні-
кації, соціальної інформації, виховної роботи та дає змогу забез-
печити дотримання законних вимог збереження громадянської 
гідності, суспільного добробуту. 

Культурний інститут державної служби інтегрує в собі 
правову, інформаційну, управлінську, організаційну, політичну, 
професійну, етичну, естетичну, педагогічну культуру і відповідає 
за консолідацію загальнолюдських, національних, соціально-
культурних цінностей та інтересів громадян. 

Організаційний інститут державної служби охоплює суку-
пність організаційно-нормативних актів, технологічних норм, 
стандартів управління організаційно-розпорядчого, техніко-
економічного, соціально-психологічного аспектів, типових прое-
ктів організації процесу управління та інші розробки і матеріали, 
що сприяють чіткому і якісному впровадженню конкретної тех-
нології й організації процесу управління за різними видами про-
ходження державної служби. Побудова організаційної структури 
державного управління, розміщення і взаємодія її елементів, вер-
тикальні та горизонтальні зв’язки формуються під впливом як зо-
внішніх, так і внутрішніх об’єктивних й суб’єктивних умов і фак-
торів, а саме: конституційно визначеної форми держави; консти-
туційно визначених функцій держави, а також цілей і функцій 
державного управління; демократизму і стилю державного 
управління; державної політики; стану і розміщення об’єктів 
управління; компетентності управлінських кадрів; інфор-
маційного забезпечення державного управління – і може включа-
ти такі системи структур: лінійну, функціональну, лінійно-
функціональну (штабну), програмно-цільову; матричну. 



 15 

Економічний інститут державної служби включає профе-
сійну діяльність державного апарату: з розробки та реалізації 
державної економічної політики, з розподілу та використання фі-
нансових, матеріальних, інформаційних, інтелектуальних, кадро-
вих ресурсів з метою максимального задоволення економічних, 
соціальних, духовних потреб суспільства та людини. 

Цей інститут відповідає за отримання, розподіл, споживання, 
використання ресурсів в умовах їх обмеженості, справляє ваго-
мий вплив на ринкові механізми, контролює процес комерціалі-
зації державного апарату, який передбачає: отримання прибутку 
державним сектором від володіння власністю; приватизацію дер-
жавного майна: переведення економічних функцій державного 
апарату на платні засади. 

Багатогранність та комплексність інституту державної служ-
би сприяє залученню понятійного апарату та методологічного ін-
струментарію таких наук, як право, політологія, економіка, мене-
джмент, соціологія, теорія держави та права, державного управ-
ління, психології, етики, системного аналізу, логіки, статистики 
та ін., і вказує цим самим на міждисциплінарний характер держа-
вної служби. 

Наприклад, філософія дає змогу робити предметні висновки 
у науковій сфері державної служби; етика сприяє формуванню 
системи цінностей, норм та оцінок поведінки людей; право окре-
слює загальні межі діяльності державних інститутів у процесі ре-
алізації державної влади згідно зі встановленими юридичними 
нормами; соціологія дає змогу врахувати думку громадянського 
суспільства при прийнятті управлінських рішень; аналіз дозволяє 
оцінювати ефективність управлінського впливу, психологія до-
помагає враховувати суб’єктивні чинники проходження держав-
ної служби; менеджмент методологічно забезпечує реалізацію 
основних функцій управління в системі державної служби.  

Державну службу в системі суспільних наук можна роз-
глядати у кількох аспектах: 
• як галузь науки, яка вивчає закономірності розвитку, принци-

пи, історію, законодавство інституту державної служби; 
• як галузь права, яка юридично закріплює державно-службові 

відносини, в ході яких реалізуються посадові повноваження 
державних службовців і функції державних органів влади; 
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• як галузь українського законодавства, що регулює суспільні 
відносини у сфері організації і функціонування держави; 

• як професійну діяльність, яка для державного службовця є 
необхідністю виконувати свої посадові повноваження. У ме-
жах цієї діяльності реалізується компетенція державних ор-
ганів влади; 

• як комплексну навчальну дисципліну, в рамках якої передба-
чено вивчення теоретичних, законодавчих, нормативно-
правових засад організації, проходження та функціонування 
державної служби; управління державною службою та її 
ефективністю; державної служби як соціального інституту; 
загальних засад діяльності, правового статусу державних 
службовців; типів, видів, рівнів державної служби в Україні; 

• як спеціальність вищої освіти, за якою ведеться підготовка 
фахівців адміністративного менеджменту. 
У правовому полі України є два визначення державної служ-

би: законодавче та нормативне. 
Згідно з першим, державна служба – це професійна діяль-

ність осіб, які займають посади в державних органах та їх апа-
раті, пов’язані з практичним виконанням завдань і функцій дер-
жави, та отримують заробітну плату за рахунок державних 
коштів. Цими особами є державні службовці, які мають певні 
службові повноваження [4]. 

За нормативним твердженням, державна служба – це спеці-
ально організована професійна діяльність громадян з реалізації 
конституційних цілей і функцій держави [18]. 

 
 
 

1.2. Наукові основи теорії 
державної служби 

 
Державна служба як юридична наука включає в себе систему 

знань про порядок організації й функціонування всієї системи 
державних органів та органів місцевого самоврядування. 

В основу побудови наукової теорії державної служби покла-
дено три взаємопов’язаних та взаємообумовлених аспекти: 
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• по-перше, онтологічний, який розкриває генезис, суть, місце 
та роль окремих закономірностей розвитку державної служ-
би, сприяє виявленню об’єктивних факторів, які визначають 
її функціонування; 

• по-друге, гносеологічний, пов’язаний з аналізом принципів, 
мовою, логікою і структурою їх адекватної інтерпретації; 

• по-третє, методологічний, який показує логіку і послідов-
ність перетворення теоретичних ідей на практику управлін-
ської діяльності.  
Теорія державної служби об’єднує такі елементи: 

1. Філософські засади.  
2. Понятійний апарат. 
3. Концептуальні ідеї. 
4. Теоретичну модель державної служби. 
5. Методи державної служби. 

Філософські засади теорії державної служби є важливим 
структурним елементом методології науки; вони визначають 
об’єкт, суб’єкт, предмет і завдання державної служби, її рівні, 
межі поширення, суть основних протиріч, зв’язків та основних 
дефініцій. 

Об’єктом державної служби є сукупність державно-
службових відносин, що виникають між складовими державного 
апарату. 

У теорії адміністративного права державно-службові 
відносини поділяються на: 
• відносини адміністративно-правового характеру, які вини-

кають у процесі організації державної служби (підготовка, 
підбір, розстановка кадрів, проведення оцінки державних 
службовців, просування по службі, заміщення посад тощо); 

• трудові відносини, які формуються в процесі діяльності служ-
бовця всередині державного органу, в процесі організації ро-
бочого часу і відпочинку, дисципліни та оплати праці. 
З позицій публічного і приватного права державно-

службові відносини можна поділити на: 
• публічно-правові відносини, які охоплюють державу, її органи 

та державних службовців; 
• приватно-правові відносини, що поширюються на службов-

ця, який укладає угоду з керівником державного органу        
влади. 
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Предметом дослідження державної служби є механізм 
практичного здійснення завдань і функцій державним апаратом, 
який, з одного боку, виконує функції, що випливають із самого 
призначення держави, а з іншого – обслуговує суспільство, забез-
печує права і свободи громадян. 

Метою вивчення державної служби в межах окремої науки 
є упорядкування та підвищення ефективності процесів форму-
вання і реалізації державної влади та державного управління, а 
також підвищення відповідальності за виконання повноважень, 
закріплених за державною посадою із соціально-економічними 
гарантіями державної служби. 

Завданнями державної служби є: 
1. Досягнення загального консенсусу в суспільстві щодо зага-

льнолюдських цінностей та пріоритетів державної політики, 
яка має спрямовуватися передусім на досягнення добробуту 
населення та забезпечення прав людини. 

2. Здійснення принципу розподілу влади, створення системи 
противаг, які спонукають політиків до пошуку компромісів. 

3. Визначення статусу політичних діячів та державних службо-
вців. Політичні діячі визначають державну політику, а дер-
жавні службовці, діючи відповідно до загальних інтересів су-
спільства, мають служити не окремим політичним силам, а 
всьому народу. 

4. Побудова органів управління відповідно до функцій держави. 
5. Ефективне здійснення контрольної функції держави. 
6. Конкурсний відбір державних службовців, який будується 

лише на професійних засадах. 
7. Дотримання основних прав, обов’язків державних службов-

ців та обмежень, пов’язаних із проходженням державної 
служби. 

8. Технічне оснащення державної служби та стимулювання 
праці державних службовців. 
Головне завдання державної служби полягає в ефективному 

забезпеченні комплексної взаємопов’язаної діяльності, спрямова-
ної на вироблення і втілення в життя державної політики та 
управлінських рішень, здійснення регулятивних та обслуговуючих 
функцій в інтересах всього суспільства або його окремих сегме-
нтів. 
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Межі поширення державної служби розглядають відносно 
практичної і професійної участі у здійсненні цілей та функцій 
держави через виконання обов’язків і повноважень на посаді, ви-
значеній у конкретному державному органі. 

Посади, які відрізняються політичним характером, відповід-
ним порядком заміщення, визначеним особливим правовим ста-
тусом, називаються верхньою межею державної служби. 

Допоміжні, обслуговуючі, організаційно-технічні види діяль-
ності в органах державної служби, що регулюються трудовим 
законодавством, називаються нижньою межею державної 
служби. 

Відповідно до конституційного принципу поділу державної 
влади державну службу поділяють на службу в органах предста-
вницької, виконавчої та судової влади. 

Рівнями проходження державної служби є: 
• макроекономічний – це рівень проходження державної 

служби в центральних органах державної виконавчої влади; 
• макроструктурний – це рівень проходження державної 

служби в державних органах, які мають галузеву специфіку; 
• мезоекономічний – це рівень проходження державної служ-

би в регіональних органах виконавчої і представницької вла-
ди та органах місцевого самоврядування; 

• локальний – це рівень проходження державної служби в 
державних установах та організаціях. 
Наступним елементом теорії державної служби є поня-

тійний апарат, який формується шляхом розумової абстракції 
елементів соціального буття. 

Понятійний апарат державної служби формується на основі 
Закону України “Про державну службу”, який вперше визначив і 
законодавчо закріпив поняття “державна служба” та інші: “поса-
да”, “посадова особа”, “принципи державної служби”, “етика по-
ведінки державного службовця”, “правовий статус державного 
службовця” тощо. 

Розширення понятійного апарату відбувається за рахунок: 
• формування кадрового забезпечення державної служби, що 

створює такі поняття: “кадровий резерв”, “кадрова номенк-
латура”, “конкурсний відбір”, “підвищення кваліфікації”, 
“атестація”; 
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• проведення адміністративної реформи загалом та реформу-
вання державної служби, зокрема, які повинні забезпечити: 
оптимізацію управління державною службою; об’єктивність, 
конкурсність, прозорість під час прийняття на державну 
службу та її проходження; удосконалення адміністративної 
культури її державних службовців, посилення до них суспі-
льної довіри; посилення мотивації та стимулювання праці, 
заохочення державних службовців та їх соціальної захище-
ності; підвищення юридичної відповідальності державних 
службовців; 

• інтеграції України у світове господарство, що дає змогу за-
позичати в понятійний апарат нові дефініції з практики фун-
кціонування державної служби у розвинених країнах світу і 
впроваджувати його елементи у вітчизняну систему держав-
но-службових відносин (самоменеджмент, менеджеризація, 
маркетизація та ін.). 
Третім структурним елементом теорії державної служби є 

концептуальні ідеї – поняття, які становлять суттєву частину ба-
зових положень теорії і представлені основними ідеями чи систе-
мою доказів. 

Основними концептуальними ідеями розвитку державної 
служби в Україні є наступні твердження: 
1. Державна служба – це сфера цілеспрямованої людської дія-

льності, спосіб організаційно-управлінського впливу. 
2. В основу державної служби закладено соціальну базу,        

оскільки вона покликана задовольняти інтереси всього суспі-
льства. 
3. Основними функціями державної служби є:  

• управління, яке реалізується через планування, прогнозуван-
ня, програмування, підготовку і прийняття рішень, реаліза-
цію їх виконання, координацію, інформування, контроль, 
стимулювання, мотивацію; 

• організація життя та діяльності громадян через систему ко-
мунікаційних зв’язків; 

• надання державних соціальних послуг (система правового 
захисту, національної безпеки, освіти, розвитку сфери фун-
даментальних досліджень тощо); 
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• регулювання правовідносин між громадянським суспільст-
вом та державними органами влади, між особою, громадяни-
ном і державою. 
4. Основними принципами державної служби є: 

• служіння народові України; демократизм і законність; 
• гуманізм і соціальна справедливість, пріоритет прав людини; 
• персональна відповідальність за виконання службових 

обов’язків і дисципліну; 
• дотримання прав та інтересів органів місцевого самовряду-

вання; 
• дотримання прав та інтересів підприємств, установ, організа-

цій, об’єднань громадян (стаття 3 Закону України “Про дер-
жавну службу”). 
5. Основними цілями розвитку державної служби є: 

• охорона інтересів суспільства, прав і свобод громадян; 
• досягнення цілісності держави; 
• забезпечення ефективної діяльності органів державної влади 

за рахунок впровадження прогресивних управлінських тех-
нологій; 

• демократизація державного апарату; 
• формування якісного кадрового забезпечення державної 

служби. 
Для функціонального механізму державної служби характер-

ний процесуальний аспект, тобто реалізація не тільки функцій 
держави, а й професійна діяльність працівників державних орга-
нів влади щодо виконання функцій, закріплених за посадою, а та-
кож функціонування органів державної влади в межах своєї ком-
петенції. 

Розвиток понятійного апарату і концептуальних ідей створює 
базу для виявлення певних закономірностей розвитку державної 
служби і на цій основі дає змогу створити теоретичну модель 
державної служби, яка є четвертим структурним компонентом 
теорії державної служби. 

Побудова і вивчення теоретичної моделі державної служ-
би, четвертого структурного елементу теорії державної служби, 
повинні забезпечити: 
• відображення найсуттєвіших зв’язків і залежності між струк-

турними елементами державної служби; 
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• презентування інституту державної служби абстрактно у пе-
вній організаційній формі; 

• екстраполювання розвитку державної служби, тобто отри-
мання нової інформації про майбутній її розвиток через роз-
робку стратегії розвитку державної служби. 
Сьогодні в розвинених країнах світу домінує закрита та від-

крита моделі організації адміністрацій. Перша найчіткіше прослі-
дковується в Японії та Франції і характеризується обмеженим до-
ступом до державної служби. Відкрита система найкраще вира-
жена в США і характеризується широким доступом до державної 
служби і спрощеним механізмом її проходження. 

П’ятим структурним елементом теорії державної служби 
є методи, що в перекладі з грецької означає шляхи дослідження, 
механізми досягнення будь-якої мети чи вирішення завдання. 

Основними ознаками методів функціонування державної 
служби повинні бути: 
• офіційність; 
• встановлений порядок; 
• різноманітність; 
• пристосованість до управлінської ситуації; 
• реальність; 
• гнучкість. 

Методи державної служби поділяються на:  
1. Методи вивчення закономірностей розвитку державної 

служби. 
1.1. Загальнонаукові методи дослідження. Серед наукових 

методів можна виділити методи матеріалістичної діалектики, які 
передбачають використання таких законів діалектики, як бороть-
ба протилежностей, заперечення запереченням, перехід нагрома-
дженої певної кількості знань у нову якість та таких категорій, як 
постійний розвиток системи органів влади, єдність форми і змісту 
органів влади та органів місцевого самоврядування, наявність пе-
вних повноважень у регулюванні процесів соціально-еко-
номічного розвитку в певних сферах життєдіяльності. 

1.2. Конкретні методи дослідження процесів розвитку 
державної служби включають такі методи: 

1.2.1. Системний підхід, що полягає в дослідженні організа-
ції державної служби як цілісної системи, яка включає форми, 
методи, цілі, завдання, функції. 
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1.2.2. Історичний підхід, котрий дає змогу дослідити еволюцію 
розвитку та змін органів влади і місцевого самоврядування. 

1.2.3. Формально-логічний метод, що передбачає вивчення 
функціонування інститутів державної служби за допомогою за-
конів формальної логіки через використання понять, суджень, ви-
сновків, аналізу, синтезу, індукції, дедукції та інших засобів фор-
мальної логіки. 

1.2.4. Нормативно-логічний аналіз, котрий дозволяє оціню-
вати ефективність нормативно-правового забезпечення державної 
служби. Цей метод передбачає дослідження не тільки юридичних 
сторін діяльності державних установ, а й вивчення політичних, 
соціальних, психологічних, економічних аспектів роботи держав-
них службовців. 

1.2.5. Статистичний метод є засобом вивчення кількісних 
змін у практичній діяльності державних інститутів, пов’язаних зі 
зміною організаційного забезпечення, під яким слід розуміти ме-
тодично-інструктивне, нормативне, комунікативне, інформацій-
не, кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення. 

1.2.6. Метод соціологічних досліджень, що передбачає вико-
ристання загальносоціологічних прийомів, які характеризуються 
застосуванням способів і засобів матеріалістичної діалектики, та 
конкретно-соціологічних прийомів, які дають змогу вивчати гро-
мадську думку з приводу тих змін, які відбуваються у розвитку 
державної служби. 

1.2.7. Порівняльний метод, котрий використовується для по-
рівняння структурних змін, які відбувалися під впливом реформ 
органів державної влади у різні періоди існування держави, їх ви-
вчення і порівняння з тими, що відбувалися у зарубіжних країнах. 

1.2.8. Моделювання через використання математичного про-
грамування, сітьового планування, програмно-цільового плану-
вання, неформального прогнозування (збір вербальної інформа-
ції, політичний шпіонаж), кількісного прогнозування (аналіз ча-
сових рядів, квазуальне моделювання), якісного прогнозування 
(думка журі, модель очікування споживачів, експертні оцінки), 
теорії ігор, “дерева рішень” і т.д. 

1.2.9. Прогнозування у дослідженні розвитку державної слу-
жби має на меті передбачати можливі ситуації розвитку завдань, 
функцій, компетенції, форм і методів організації органів держав-



 24 

ної влади. Матеріально-речовою основою даного методу є розро-
бка стратегій, концепцій, програм. 

1.2.10. Експеримент передбачає можливість перевірки об-
грунтованості й доцільності будь-яких структурних змін щодо 
державних органів влади та виконавчих структур місцевого само-
врядування. 

1.3. Методи функціонування інститутів державної служ-
би і виконавчих структур місцевого самоврядування, які по-
кликані забезпечити узгодженість, обумовленість, обґрунтова-
ність та ефективність усіх управлінських функцій, організаційних 
структур, форм, методів і стадій управлінської діяльності та 
пов’язані з правовою і організаційною діяльністю; до них відно-
сять такі методи: робота з інформацією, законотворчі, підготовки 
і проведення організаційних заходів, відбору і розвитку управлін-
ських кадрів, виконання і контролю, оперативно-виконавчої та 
правоохоронної діяльності. 

2. Методи забезпечення реалізації цілей і функцій держа-
вної служби – це прийоми, способи, операції зі стимулювання, 
активізації і спрямування діяльності людини з боку державних 
органів та посадових осіб, які поділяються на: 

2.1. Морально-етичні методи, покликані впливати на гід-
ність, честь і совість людини. Вони включають у себе заходи з 
виховання, роз’яснення і популяризації цілей і змісту управління, 
засоби морального заохочення і стягнення, врахування психоло-
гічних особливостей характеру і орієнтації людини. Їх зміст по-
лягає в тому, щоб виробити і підтримати певні переконання, ду-
ховні цінності, моральні позиції, психологічні установки щодо 
управління і тих дій, які необхідні для його здійснення. 

2.2. Соціально-політичні методи, котрі пов’язані з умовами 
праці, побуту, дозвілля державних службовців, наданням ними 
соціальних послуг населенню. Вони впливають на соціально-
політичні інтереси людей, їх статус в суспільстві, можливості ві-
льної самореалізації. Поглиблення демократизму держави 
об’єктивно веде до зростання ролі цієї групи методів. 

2.3. Економічні методи, котрі обумовлені роллю економіч-
них інтересів у житті людей і, відповідно, в управлінських проце-
сах. Можливості придбання і розширення особистої власності, 
діючі в суспільстві матеріальні стимули, характер і рівень оплати 
праці, інші економічні явища завжди привертають увагу, і, опе-
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руючи ними, органи державної влади можуть багато чого домог-
тись у реалізації цілей і функцій державного управління. 

2.4. Адміністративні методи – це способи і прийоми, дії 
щодо прямого і обов’язкового визначення поведінки і діяльності 
людей з боку відповідних керівних компонентів держави. Їм вла-
стиві такі ознаки: прямий вплив державного органу або посадової 
особи на волю виконавців шляхом встановлення їх обов’язків, 
норм поведінки та видання конкретних вказівок; односторонній 
вибір способу вирішення певного завдання, варіанта поведінки, 
однозначне вирішення ситуації, яке підлягає обов’язковому ви-
конанню: безумовна обов’язковість розпоряджень і вказівок, не-
виконання яких може зумовити різні види юридичної відповіда-
льності. 

Важливо не протиставляти методи державної служби, а за-
стосовувати їх комплексно, вибірково, у відповідності до обста-
вин і характеру ситуацій. Кожен метод має свої межі, у яких він 
повинен залучатись у державне управління. 

Отже, основними механізмами формування сучасної нау-
кової моделі державної служби є: 
1. Здійснення фундаментальних досліджень у сфері державної 

служби. 
2. Структурне перетворення інституту державної служби. 
3. Формування цілісної системи управління державною служ-

бою з новою організаційною структурою та організаційною 
культурою. 

4. Кадрове забезпечення державної служби. 
5. Правове забезпечення державної служби. 
6. Інформаційне забезпечення державної служби. 
7. Ідеологічне та соціально-психологічне забезпечення держав-

ної служби. 
8. Формування нової системи мотивації та іміджу державної 

служби. 
9. Матеріально-фінансове та організаційно-технічне забезпе-

чення державної служби. 
10. Соціальний контроль державної служби. 
11. Розвиток державної служби як сектора національної еконо-

міки, який займається наданням соціальних послуг. 
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1.3. Управлінські концепції 
бюрократії, покладені в основу 
функціонування державної 

служби 
 
В основу функціонування будь-якого сучасного апарату 

державного управління покладені певні бюрократичні принципи. 
Однак слово “бюрократія” у вітчизняній літературі здебільшого 
має негативне значення. Але чи справедливо це? Нині в зарубіж-
ній практиці бюрократію вивчають як самостійну дисципліну. Іс-
нуючі погляди на явище бюрократії можна звести до чотирьох 
концепцій: веберівської, марксистської, “імперської” або “азіат-
ської”, “реалістичної”. 

У ході досліджень М.Вебер дійшов висновку, що бюрокра-
тична організація є найраціональнішим інституційним механіз-
мом вирішення складних завдань управління в сучасному суспі-
льстві, раціональність якого зводиться до безособовості його фу-
нкціонування, що створює певні гарантії проти свавілля окремих 
виконавців. 

Веберівська концепція, по суті, стала фундаментом форму-
вання раціональної бюрократичної організації суспільства. Вона 
зводиться до чотирьох постулатів: 
1) компетенція кожного бюрократичного рівня є чітко регламе-

нтована і зафіксована в нормативному порядку; 
2) ієрархічна організація бюрократичної структури базується на 

твердо встановлених принципах посадової субординації; 
3) вся формальна внутрішньоорганізаційна діяльність (поши-

рення інформації, прийняття управлінських рішень, підгото-
вка наказів, директив) здійснюється письмово, у формі від-
повідних документів, які підлягають зберіганню; 

4) усі посадові особи повинні бути висококваліфікованими фа-
хівцями в галузі адміністрування, тобто бути компетентними 
не тільки в питаннях посадових обов’язків, але й знати нор-
ми, правила, процедури діяльності бюрократичної організації 
в цілому. 
Концепцію М.Вебера на практиці втілив президент США 

В.Вільсон, який обгрунтував наявність єдиного управлінського 
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центру в будь-якій системі управління як необхідну умову його 
ефективності; структурну подібність усіх урядів; організаційну іє-
рархію як умову фінансової та адміністративної ефективності; на-
явність дійової адміністрації як запоруку модернізації цивілізації. 

Ідеологічні принципи веберівської моделі бюрократичної ор-
ганізації управління наступні: 
• незалежність (усунення суб’єктивних чинників впливу на 

прийняття управлінських рішень); 
• безособовість; 
• служіння “політичному господарю” без втручання в його по-

літику. 
Діаметрально протилежною концепцією бюрократії є модель 

К.Маркса, який з позицій абсолютного нігілізму критикував бю-
рократію як соціальне зло, організм паразитичної дії, який не зда-
тний бути носієм розуму і виражати суспільні інтереси. 

Основні постулати марксистської моделі наступні: 
• привласнення держави державними службовцями; 
• відсутність державного розуму; 
• свавілля в міру ієрархічного росту; 
• корпоративність і власна корисність окремих рівнів даної іє-

рархії; 
• претендування на монопольну компетентність; 
• формалізм у прийнятті управлінських рішень. 

“Імперська” модель найбільш поширена в азіатських краї-
нах. В її основу покладена модель китайської бюрократії, яка ба-
зується на підпорядкуванні інтересів службовців не бюрократич-
ній структурі, не бюрократичній еліті, а інтересам імператора. До 
таких механізмів підпорядкування можна віднести: 
• відсутність у службовців вузької спеціалізації, що давало 

змогу безболісно їх взаємозамінювати; 
• постійний надлишок кандидатів на посади, які повинні скла-

сти іспит, щоб потрапити до числа претендентів на посаду, 
хоча сам час очікування посади міг бути довгим; 

• крайня обмеженість перспектив службової кар’єри, що практи-
чно ліквідовувало можливість просування по службі; 

• особиста залежність усіх службовців від імператора; 
• жорсткі заходи щодо припинення неформальних зв’язків у 

середовищі імператора, що унеможливлювало створення в 
середовищі службовців стійких коаліцій (до таких заходів 
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можна віднести заборону на особисту дружбу, служіння чле-
нів однієї родини в рамках однієї провінції, шлюби із жінка-
ми провінції, де працює службовець); 

• фінансова залежність службовця не від імператорської плат-
ні, що аж ніяк не покривала витрат, пов’язаних з утриманням 
посади, а від його вміння отримати від імператорських під-
даних максимум доходів; 

• відсутність у державних службовців будь-яких соціальних 
гарантій; 

• посилена система контролю за середньою ланкою бюрократії 
через систему таємної поліції (цензорів). 
Загалом для всієї східної моделі бюрократії основними прин-

ципами функціонування державної служби можна вважати: 
• систематичне оновлення управлінського апарату; 
• рівні можливості для всіх службовців; 
• чітка градація службовців усередині керівної касти; 
• уніфікація мислення службовців; 
• цензорний нагляд; 
• сувора особиста відповідальність службовця; 
• відсутність публічної служби; 
• відсутність соціальної спрямованості. 

“Реалістична” модель бюрократії виникла на основі крити-
ки абсолютизації веберівської моделі. На даний час вона є домі-
нуючою у країнах західної демократії. По суті, ця модель модер-
нізує концепцію Вебера з урахуванням соціологічних та психоло-
гічних особливостей проходження державної служби, оскільки 
класична веберівська модель недооцінила вплив неформальних 
зв’язків між людьми в системі державного апарату, їх почуття, 
орієнтації та установки. 

Післявеберівські моделі бюрократії виходять із визнання по-
єднання в будь-якій реальній організації раціональних та ірраціо-
нальних, формальних та неформальних, емоційно-нейтральних 
та особистісних моментів і факторів, що веде до створення не-
формальних структур. Останні формуються в рамках конкрет-
них організацій і є сукупністю особистісних контактів та соціа-
льних відносин, не передбачених офіційними правилами й проце-
дурами. 

Неформальні структури формуються з урахуванням прести-
жу, групової єдності й згуртованості, особистих характеристик, 
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дружніх зв’язків й інших емоційних та ірраціональних факторів. 
Вони контролюють поведінку робочих груп, діють як механізм 
вираження особистісних відносин, виконують роль комунікатив-
них мереж, установлюють контроль за умовами праці в конкрет-
ній робочій групі, а також підтримують відчуття особистої ціліс-
ності, самоповаги і незалежності. 

Неформальні структури в організації можна розглядати як син-
тез невідповідності між потребами організації та інтересами індиві-
да у ній. Індивіди, які працюють у великих організаціях і зазнають 
почуття залежності, підпорядкування і пасивності, прагнуть у про-
цесі адаптації до включення у неформальні робочі групи. Таким 
чином, неформальні структури, що діють у межах формальних 
структур організації, можуть або сприяти, або заважати розвитку 
співробітництва та комунікацій в державній установі. 

Урядова бюрократія – це механізм, за допомогою якого дер-
жава здійснює політичну владу над усіма членами суспільства. 

Як правило, виконання різноманітних завдань уряду потре-
бує великої кількості державних службовців. Ці люди організо-
вуються з названою метою у відповідні структурні підрозділи – 
відділи, комісії, комітети та інші організаційні одиниці, кожна з 
яких, при набутті мінімальних характеристик бюрократичної ор-
ганізації, стає бюрократією. Таким чином, велика урядова бюрок-
ратія є конгломератом багатьох бюрократій. Головна функція 
урядової бюрократії – діяти в ролі сателіта держави і таким чи-
ном здійснювати політичну владу. Крім цього, урядова бюрокра-
тія має повноваження оберігати, підтримувати й підсилювати 
бюрократичний порядок. 

Урядова бюрократія відрізняється від неурядової перш за 
все тим, що перша пов’язана з втіленням у життя державної 
політики, а друга зацікавлена у відносинах власності й приватно-
го багатства. Завдання першої – забезпечення суспільних по-
слуг, другої – отримання прибутку. І, нарешті, урядова бюрокра-
тія значно більшою мірою піддається юридичному нагляду з боку 
суспільства, ніж неурядові чи промислові бюрократії. 

За способом структурування каналів повноважень організа-
ції бюрократичні і небюрократичні, урядові та неурядові мо-
жуть класифікуватися як моно- чи полікратичні організації. 

Монократичні організації засновані на такій ієрархії пози-
цій, у якій усі повноваження делегуються згори донизу, а відпо-
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відальність зростає від низу пірамідальної структури організації і 
закінчується на її вершині. 

Полікратична організація базується на колективному при-
йнятті рішень. У ній не одна особа, а декілька індивідів відпові-
дальні за вироблення і прийняття рішень. Якщо монократичні ор-
ганізації – це виконавчий тип влади, то полікратичні є колегіаль-
ними. 

Виконавчий тип влади проявляється в такій системі контро-
лю, при якій вища посадова особа в ієрархічній організації здійс-
нює основний контроль над своїми підлеглими і, звичайно, при-
ймає рішення без суттєвого розгляду й урахування їх місій і по-
глядів. Незважаючи на те, що згадана особа може делегувати пе-
вні аспекти своїх функцій по прийняттю рішень тим особам, які 
займають середні позиції в структурі управління, основні функції 
повноважень і контролю реально залишаються в її руках. 

Колегіальний тип влади полягає у функціонуванні такої сис-
теми контролю, в якій беруть участь всі члени полікратичної ор-
ганізації. Незважаючи на те, що в ній повноваження до прийняття 
рішень можуть делегуватися і здійснюватися окремими індивіда-
ми, члени організації розглядають таке делегування влади як ви-
хідне від колегіального керівництва загалом. 

Більшість бюрократичних організацій монократичні за своєю 
природою. Як правило, в них є один центр влади, зазвичай роз-
міщений на вершині в структурі організації. Навіть у так званих 
децентралізованих організаціях зазвичай є один центр влади, де 
приймається кінцеве рішення з фундаментальних проблем і оста-
точно вирішуються конфлікти між посадовими особами серед-
ньої ланки в організаційній ієрархії. Перевага, яку часто віддають 
монократичному типу організації, пояснюється тим, що даний 
спосіб організації дає змогу вищій центральній управлінській ла-
нці, яка виключно віддана досягненню цілей організації, зберіга-
ти контроль за багатьма видами діяльності і функціонуванням 
інших сегментів організації. Таким чином зберігається так званий 
“принцип латентного контролю”. 
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1.4. Принципи, цілі та функції 
державної служби 

 
Виконання завдань у державній службі базується на комплексі 

принципів, які реалізуються через професійну діяльність держав-
них службовців. 

Принципи державної служби – це базові ідеї, які відобра-
жають об’єктивні закономірності становлення та розвитку 
державної служби, напрями реалізації компетенції, завдань, фу-
нкцій державних органів, повноважень державних службовців, 
зумовлюють цінність та соціальну значимість функціонування 
інституту державної служби. 

Згідно зі статтею 3 Закону України “Про державну службу” 
основними принципами державної служби є: служіння народу 
України; демократизм і законність; гуманізм і соціальна справед-
ливість; пріоритет прав людини і громадянина; професіоналізм, 
компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; персо-
нальна відповідальність за виконання службових обов’язків і ди-
сципліни; дотримання прав та законних інтересів органів місце-
вого та регіонального самоврядування; дотримання прав підпри-
ємств, установ і організацій та об’єднань громадян [17]. 

З наукової точки зору принципи державної служби можна 
поділити на: 
1) конституційні, визначені Конституцією України; 
2) функціонально-організаційні, визначені спеціальними зако-

нодавчими актами про державну службу. 
Конституційні принципи передбачають: 

• служіння народу України; 
• верховенство Конституції України та законів над іншими но-

рмативно-правовими актами; 
• демократизм і законність; 
• пріоритет прав і свобод громадян; 
• гуманність та соціальна справедливість; 
• єдність державної влади; 
• поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; 
• рівний доступ громадян до державної служби. 
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Організаційно-функціональні принципи передбачають: 
• обов’язковість для державних службовців рішень вищих ор-

ганів державної влади та їх керівників у межах їхніх повно-
важень та відповідно до законодавства України; 

• єдність основних вимог, що висуваються до державних слу-
жбовців; 

• професіоналізм, компетентність, чесність; 
• порядність, ініціативність, відданість справі при виконанні 

посадових обов’язків; 
• прозорість у здійсненні державної служби; 
• персональну відповідальність державних службовців за рі-

шення, які вони приймають; 
• дотримання законних інтересів і прав суб’єктів державного 

управління. 
Для того, щоб державна служба стала ефективним інструме-

нтом трансформації державного апарату, слід з’ясувати її мету 
(цілі) та функції. 

Мета державної служби розглядається як бажаний стан 
системи, бажаний результат її поведінки, заради досягнення 
якої виконуються різні управлінські дії. Визначаючи основні 
цілі, необхідно виходити з двох передумов: 
– по-перше, державна служба як державний соціальний інсти-

тут повинна сформувати умови для її зв’язку із запитами на-
роду;  

– по-друге, вона має створити чітку об’єктивну систему орга-
нізації роботи держапарату. 
Мету державної служби можна звести до таких положень: 

1. Створення суспільно-політичних і державно-правових пере-
думов, що забезпечують реальний зв’язок державної служби 
з життям народу, його повагу, авторитет, розуміння та під-
тримку у суспільстві. 

2. Формування ефективної організації влади як на центрально-
му, так і на місцевому рівнях. 

3. Запровадження нової ідеології функціонування влади як дія-
льності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, 
надання державних та громадських послуг. 

4. Створення якісного кадрового забезпечення державних орга-
нів влади та місцевого самоврядування. 
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5. Підтримка у колективах державних органів такого соціально-
психологічного мікроклімату, який би забезпечив належне 
виконання посадових обов’язків, сприяв би розвитку профе-
сійних якостей працівників, формував би раціональні служ-
бові відносини. 

6. Зміцнення та формування нових фінансово-економічних, на-
укових та інформаційних основ функціонування інститутів 
державної служби. 

7. Запровадження моніторингу функціонування інститутів дер-
жавної служби та розробка рубрикаторів оцінки ефективнос-
ті їхньої роботи. 
Головною метою функціонування державної служби є досяг-

нення ефективності та економічності з дотриманням соціальних, 
правових, організаційних та психологічних чинників. 

Мета державної служби реалізується через функції, які пра-
цюють на мету. Функції державної служби мають певні особ-
ливості, а саме: 
• по-перше, вони мають доцільний характер і здійснюються в 

рамках внутрішньої її організації; 
• по-друге, зміни організаційної структури державної служби 

ведуть до змін у функціях як компонентів, так і системи в ці-
лому; 

• по-третє, функції мають відносну самостійність стосовно си-
стеми в цілому; 

• по-четверте, функції мають координаційний характер, що до-
зволяє узгоджувати функції компонентів системи по горизо-
нталі. 
Визначаючи функції державної служби, слід виходити з того, 

що державна служба є невід’ємною складовою всіх управлінсь-
ких процесів, хоча її функції не тотожні функціям державного 
управління через своєрідну роль і призначення в суспільстві цьо-
го соціального інституту. Саме державна служба покликана за-
безпечити ефективне функціонування всіх гілок влади, саме за її 
посередництвом громадяни можуть реалізувати свої інтереси, 
права і свободи. 

Разом з цим державна служба – інструмент впровадження в 
життя завдань та цілей держави, тому їй властиві функції, що ви-
ходять із загальних завдань держслужби як частини механізму 
державного управління. 
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Функції державної служби можна умовно розділити на 
два рівні. 

Функції першого рівня відображають роль державної служ-
би в суспільстві і включають: 
• забезпечення ефективного функціонування органів влади; 
• реалізацію інтересів, прав і свобод громадян; 
• забезпечення реалізації державної політики в управлінні сус-

пільними процесами; 
• створення умов для залучення на державну службу найбільш 

професійних та відданих справі кадрів. 
Функції другого рівня виконуються безпосередньо системою 

державної служби. До них належать: 
• відпрацювання кваліфікаційних вимог до посад державної 

служби; 
• максимально об’єктивний і гласний відбір, прийом та просу-

вання по службовій ієрархії кадрів на основі їх ділових та 
професійних якостей; 

• статистичний облік кадрів за категоріями і рангами; 
• оцінка раціональності та ефективності витрат на утримання 

та роботу апарату; 
• формування кадрового резерву; 
• планування службової кар’єри державних службовців; 
• належне матеріально-технічне і технологічне забезпечення 

виконання державними службовцями їхніх функцій; 
• організація професійної підготовки, перепідготовки та під-

вищення кваліфікації персоналу державної служби; 
• здійснення ефективного управління державною службою; 
• розробка форм публічної відповідальності державного апарату. 

Детальна характеристика цих функцій подана на схемі (див. 
рис. 1.1). 

Отже, основними функціями державної служби є: 
• нормативно-правове забезпечення функціонування держав-

ної служби; 
• здійснення державної кадрової політики; 
• планування та прогнозування розвитку державної служби; 
• аналіз стану та оцінку ефективності державної служби. 
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Рис. 1.1. Функції державної служби 
 
 
 

1.5. Нормативно-правове забезпечення 
функціонування державної служби 

 
Сучасний правовий інститут державної служби – це сис-

тема правових норм, які регулюють відносини, що складаються в 
процесі організації самої державної служби, статусу державних 
службовців, гарантій і процедур його реалізації, а також механі-
зму проходження державної служби.  

Отже, правове регулювання державної служби стосується: 
• формування системи державної служби; 
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• створення правового статусу державних службовців і гаран-
тій його здійснення; 

• механізму проходження державної служби. 
Сьогодні відносини у сфері державної служби регулюються 

такими законодавчими та нормативно-правовими актами: 
1. Конституцією України від 28.06.1996 р., в якій хоча й 

відсутні положення, що визначали б модель розвитку державної 
служби, проте сама ідеологія чинної Конституції дозволяє гово-
рити про потенційну можливість функціонування державної слу-
жби і розкриває її соціальний характер. Конституційними осно-
вами функціонування інституту державної служби є: 
• забезпечення суспільного балансу і вираження соціальних 

інтересів – визначення оптимальної системи організації дер-
жавної влади; 

• установча – створення конституційно-правового інституту 
державної служби; 

• організаційна – визначення за допомогою конституційного 
апарату основних параметрів побудови і функціонування ін-
ституту державної служби; 

• юридична – визначення основ законодавчого регулювання 
державно-службових повноважень відносно різних гілок 
влади; 

• ідеологічна, яка дозволяє визначити систему поглядів, ідей 
щодо місця і ролі державної служби, прав людини і громадян 
на державну службу, формування громадянського суспільст-
ва (стаття 38 визначає рівний доступ громадян до державної 
служби, стаття 64 визначає конституційні права і свободи гро-
мадян, стаття 55 визначає механізм захисту інтересів громадян, 
стаття 8 визначає верховенство права тощо). 
2. Міжнародно-правовими документами стосовно питань 

державної служби є: 
2.1. Загальна декларація прав людини, прийнята Генераль-

ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, яка визначає право 
рівного доступу кожної людини до державної служби та управ-
ління. 

2.2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
від 16 грудня 1966 року. 
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2.3. Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню пра-
вопорядку, прийнятий на 34-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 
від 17 грудня 1979 року. 

2.4. Конвенція Міжнародної організації праці про дискримі-
націю від 1958 року, яка визначає рівний підхід і можливості при 
прийомі на роботу. 

3. Законом України “Про державну службу” від 16.12.1993 
року, який регулює суспільні відносини, що охоплюють діяль-
ність держави щодо створення правових, організаційних, еконо-
мічних та соціальних умов реалізації громадянами України права 
на державну службу, а також визначає загальні засади діяльності, 
статус державних службовців, які працюють у державних органах 
та державному апараті, зі змінами і доповненнями, внесеними За-
конами України від 11 липня 1995 року № 282/95-ВР, від 5 жовт-
ня 1995 року № 358/95-ВР, від 22 березня 1996 року № 96/96-ВР, 
від 13 травня 1999 року № 647-ХІV, від 7 червня 2001 року 
№ 2493-III, від 16 січня 2003 року № 432-ІV, від 15 травня 2003 
року № 762-ІV, також Законом України “Про службу в органах 
місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року № 2493-III. 

4. Спеціальними законами, які регламентують державно-
службові відносини (Закони України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, “Про митну службу”, “Про прокуратуру України”, 
“Про Збройні Сили України”, “Про міліцію”, “Про боротьбу з ко-
рупцією” та ін.). 

5. Указами Президента України, які забезпечують можли-
вість встановлення механізму швидкого правового регулювання 
сфери відносин державної служби. Серед документів цього рівня 
важливе значення мають наступні: 

5.1. Стратегія реформування державної служби в Україні, 
розроблена на період 2000-2004 років і затверджена Указом Пре-
зидента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000, яка визначає 
напрями забезпечення результативності і стабільності функціо-
нування державних органів влади відповідно до їх завдань, пов-
новажень, компетенції на конституційних засадах в контексті 
проведення адміністративної реформи; 

5.2. Указ Президента України про підвищення ефективності 
системи державної служби від 11 лютого 2000 року № 208/2000; 

5.3. Укази Президента України: “Про затвердження Програ-
ми кадрового забезпечення державної служби та програми роботи 
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з керівниками державних підприємств, установ та організацій” 
від 10 жовтня 1995 р. № 1035/95, “Про систему підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” 
від 30 червня 1995 р. № 398/95. 

5.4. Указ Президента України “Про День державної служби” 
від 4 квітня 2003 р. № 291/2003, яким встановлено в Україні про-
фесійне свято – День державної служби, яке відзначається щоріч-
но 23 червня – у День державної служби Організації Об’єднаних 
Націй. 

5.5. Указ Президента України “Про концепцію адаптації ін-
ституту державної служби в Україні до стандартів Європейського 
Союзу” від 5 березня 2004 р. № 278/2004, який спрямований на 
подальше вдосконалення інституту державної служби в Україні в 
рамках адаптації його до стандартів Європейського Союзу, що, 
зрештою, сприятиме більш повній реалізації конституційних 
прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню їм у нале-
жному обсязі якісних державних послуг.  

6. Постановами КМУ, які затверджують певні положення, 
правила функціонування державної служби (наприклад, Постано-
ви КМУ від 12 вересня 1995 р. № 847 “Про затвердження поло-
ження про формування кадрового резерву”, “Про управління 
державною службою” від 2 квітня 1994 р. № 209, “Про проведен-
ня атестації” від 28 лютого 2000 р. № 1922, “Порядок проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад” від 15 лютого 2002 р. 
№ 169 та інші). Особливе місце в документах цього виду займає На-
укова програма дослідження розвитку державної кадрової служби та 
вдосконалення кадрового забезпечення державного управління, за-
тверджена Постановою КМУ від 8 серпня 2002 р. № 953. 

7. Кодексом поведінки державного службовця, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. 
№ 783/2004, який закріплює у законодавчому порядку узагальнені 
стандарти поведінки і доброчесності державних службовців. Вони 
ґрунтуються на Конституції України та визначених законами Укра-
їни принципах функціонування державної служби і спрямовуються 
на створення умов для підвищення авторитету державної служби, а 
також інформування громадян про поведінку, якої вони можуть 
очікувати від державних службовців 

8. Кримінальним Кодексом України від 5 квітня 2001 p., 
який визначає порядок юридичної відповідальності за злочини у 
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сфері службової діяльності (перевищення влади або службових 
повноважень, службове підроблення, службову недбалість, да-
вання, одержання або провокація хабара). 

9. Іншими нормативними актами, які ухвалюються мініс-
терствами та відомствами України (наприклад, наказ Міністерст-
ва фінансів України “Про затвердження інструкції про службові 
відрядження” від 15 травня 1995 р. № 80, наказ Міністерства охо-
рони здоров’я “Про порядок видачі медичної довідки про стан 
здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівни-
ків центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих 
державних адміністрацій” від 10 січня 2000 р. № 2). 

 
 
 

1.6. Характеристика видів 
державної служби 

 
На законодавчому рівні питання про види державної служби 

досі не врегульовано. В юридичній науці єдиної думки стосовно 
цього питання немає. 

У науковій літературі державну службу класифікують на 
такі види: 
• державна (в державних органах влади) і цивільна (в держав-

них організаціях і установах, апараті політичних партій, гро-
мадських організаціях, недержавних, некомерційних органі-
заціях, приватних підприємствах); 

• загальнофункціональна, або адміністративна (служба в орга-
нах законодавчої, виконавчої, судової влади, служба в адмі-
ністрації Президента України), спеціалізована, цивільна; 

• публічна, цивільна, мілітаризована. 
Найбільшого поширення набула класифікація державної 

служби на публічну, цивільну та мілітаризовану (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Види державної служби 
 
 

Публічна служба має два види: державну і муніципальну, 
які об’єднують суб’єктів державно-службових відносин тим, що 
вони функціонують на професійній основі і виконують завдання 
державних органів влади та органів місцевого самоврядування. 

Державна служба поділяється на два види: 
1. Загальна державна служба – це здійснення загальних ста-

ндартних функцій, які регламентуються Законом України “Про 
державну службу” і характерні для будь-якого виду державної 
служби. 

2. Спеціалізована державна служба, яка має галузеву специ-
фіку, що полягає у спеціальній компетенції персоналу (напри-
клад, служба в органах юстиції, митна служба, податкова служба, 
служба в органах внутрішніх справ, служба в органах безпеки, 
військова служба, дипломатична служба, служба в Національно-
му банку України тощо). Кожний вид державної служби має своє 
правове оформлення і характеризується певними ознаками та 
спеціальним правовим статусом. 
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Сьогодні в правовому полі виділяють такі основні види дер-
жавної служби: 
• Військова служба – це професійна діяльність службовців у 
військових формуваннях, на які відповідно до Конституції Украї-
ни покладаються такі завдання: оборона України, захист її суве-
ренітету, територіальної цілісності й недоторканності, забезпе-
чення стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, 
охорона повітряного простору держави та підводного простору в 
межах територіального моря України. 
• Державна служба в органах прокуратури – це професійна 
діяльність із підтримання державного обвинувачення в суді; 
представництва інтересів громадянина або держави в суді у випа-
дках, визначених законом; нагляду за дотриманням законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство; нагляду за дотриманням законів при виконан-
ні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосу-
ванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян. 

Державна служба в апараті судів – це професійна діяль-
ність по забезпеченню правосуддя в Україні через систему судів 
загальної юрисдикції. 

Державна служба в органах покарання – це професійна ді-
яльність у Департаменті виконання покарань, що входить до 
кримінальної виконавчої системи України. 

Державна виконавча служба (або служба в органах юсти-
ції) – це професійна діяльність службовців у системі органів Мі-
ністерства юстиції України, спрямована на забезпечення вико-
нання рішень судів та інших органів відповідно до законів Украї-
ни. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і 
неупереджено примусове виконання рішень, передбачених зако-
нами. 

Державна служба безпеки – це професійна діяльність служ-
бовців, яка включає: попередження, виявлення, припинення та 
розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, ко-
рупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 
економіки, та інших протиправних дій, які безпосередньо ство-
рюють загрозу життєво важливим інтересам України. 

Державна служба в апараті органів внутрішніх справ – це 
професійна діяльність службовців у міліції, кримінально-
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виконавчій системі, в апараті безпеки, в органах покарання, вій-
ськових формуваннях щодо: забезпечення особистої безпеки гро-
мадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання 
правопорушенням та їх припинення; охорони і забезпечення гро-
мадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшуку 
осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; за-
хисту власності від злочинних посягань; виконання кримінальних 
покарань і адміністративних стягнень; участі у поданні соціальної 
та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї ком-
петенції державним органам, підприємствам, установам та орга-
нізаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків. 

Державна митна служба – це професійна діяльність дер-
жавних службовців, пов’язана із: реалізацією інструментарію 
державної митної політики, здійсненням керівництва у сфері ор-
ганізації та функціонування митної системи, відповідальністю за 
посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та по-
рушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни. 

Державна служба в органах податкової інспекції – це 
служба по здійсненню контролю за додержанням податкового за-
конодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю 
сплати до бюджетів та державних цільових фондів податків і збо-
рів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, уста-
новлених законодавством (далі – податки, інші платежі). 

Державна служба в органах податкової міліції – це профе-
сійна діяльність по боротьбі з податковими правопорушеннями, 
що діє у складі відповідних органів державної податкової служби 
і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 
виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та 
охоронну функції.  

Дипломатична служба – це професійна діяльність громадян 
України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політи-
ки України, захист національних інтересів України у сфері між-
народних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридич-
них осіб України за кордоном. 

Державна служба експортного контролю – це професійна 
діяльність по формуванню державної політики у сфері державно-
го експортного контролю і забезпечення її реалізації, здійснення 
управління у цій сфері, а також міжгалузевої координації та фун-
кціонального регулювання. 
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Державна службу в наукових установах – це професійна 
діяльність вченого секретаря Вищої атестаційної комісії, керівни-
ків та спеціалістів Інституту законодавства Верховної Ради Укра-
їни, Національного інституту українсько-російських відносин, 
Національного інституту стратегічних досліджень. 

Другою складовою публічної служби є муніципальна 
служба, під якою слід розуміти професійну діяльність громадян 
України, які займають посади в органах місцевого самоврядуван-
ня, і яка спрямована на реалізацію територіальною громадою сво-
го права на місцеве самоврядування, а також окремих повнова-
жень органів виконавчої влади. Діяльність муніципальних служ-
бовців регулюється Законом України “Про службу в органах міс-
цевого самоврядування” від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ, який упоря-
дковує відносини, пов’язані з формуванням та діяльністю органів 
місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності 
посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, 
порядок та правові гарантії перебування на службі в органах міс-
цевого самоврядування. 

Цей Закон визначає суть поняття “посадова особа місцевого 
самоврядування”: це особа, яка працює в органах місцевого само-
врядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні 
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій 
і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. 

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюєть-
ся на основі таких основних принципів: 
• служіння територіальній громаді; 
• поєднання місцевих і державних інтересів; 
• верховенства права, демократизму і законності; 
• гуманізму і соціальної справедливості; 
• гласності; 
• пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 
• рівних можливостей доступу громадян до служби в органах 

місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей 
та професійної підготовки; 

• професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, 
відданості справі; 
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• підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальнос-
ті за порушення дисципліни та неналежне виконання служ-
бових обов’язків; 

• дотримання прав місцевого самоврядування; 
• правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого 

самоврядування; 
• захисту інтересів відповідної територіальної громади; 
• фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби 

за рахунок коштів місцевого бюджету; 
• самостійності кадрової політики в територіальній громаді. 

Особливості служби в органах місцевого самоврядування 
пов’язані не тільки з принципами функціонування, а й з прийн-
яттям на службу, яке здійснюється: 
• на посаду сільського, селищного, міського голови – шляхом 

обрання територіальною громадою відповідно села, селища, 
міста; 

• на посади голови та заступників голови районної, районної у 
місті, обласної ради, заступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, місь-
кої ради, голови постійної комісії з питань бюджету облас-
ної, Київської та Севастопольської міської ради – шляхом об-
рання відповідною радою; 

• на посади заступників сільського, селищного, міського голо-
ви, голови районної у місті ради з питань діяльності вико-
навчих органів ради, керуючого справами (секретаря) вико-
навчого комітету сільської, селищної, міської, районної у мі-
сті ради – шляхом затвердження відповідною радою; 

• на посади керівників відділів, управлінь та інших працівни-
ків органів місцевого самоврядування – шляхом призначення 
відповідно сільським, селищним, міським головою, головою 
районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній ос-
нові чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 
України. 
Враховуючи особливість прийняття на службу в органи міс-

цевого самоврядування, для осіб, які відповідно до Закону оби-
раються на посади, не поширюються обмеження щодо віку пере-
бування на службі. Інші питання проходження служби в органах 
місцевого самоврядування, зокрема організація навчання й під-
вищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, 
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просування їх по службі, визначення тривалості робочого часу, 
порядку здійснення ними службових відряджень та відшкодуван-
ня витрат на ці відрядження, а також особливості їх дисциплінар-
ної відповідальності, вирішення інших питань, пов’язаних зі слу-
жбою в органах місцевого самоврядування, пропонується забез-
печувати у порядку, передбаченому законодавством України про 
державну службу та про місцеве самоврядування. 

Цивільну службу характеризують як службу в державних 
закладах освіти, науки, охорони здоров’я, державних установах 
та організаціях (пошта, транспорт, будівництво, комунікації то-
що), суспільних об’єднаннях, міжнародних організаціях. 

Мілітаризована служба представлена системою органів, які 
забезпечують захист життя і здоров’я людей, безпеку, порядок 
управління, гарантування основних прав громадян. Вона вклю-
чає: військову службу, службу в органах міліції, у кримінально-
виконавчих структурах. 

Принципами функціонування мілітаризованої служби в 
Україні є: 
• вірність конституційному обов’язку та військовій присязі; 
• верховенство права, законності та гуманності, поваги до лю-

дини, її конституційних прав і свобод; 
• гласність, відкритість для демократичного цивільного конт-

ролю; 
• поєднання єдиноначальності та колегіального розроблення 

найбільш важливих рішень; 
• комплектування шляхом призову громадян на військову 

службу та прийняття на військову службу за контрактом; 
• постійна бойова та мобілізаційна готовність; 
• збереження державної та військової таємниці; 
• виховання мілітаризованих службовців на патріотичних, бо-

йових традиціях українського народу, додержання військової 
дисципліни; 

• забезпечення державного соціально-економічного та соціаль-
но-правового захисту громадян, які перебувають на мілітари-
зованій службі України, а також членів їх сімей (військовослу-
жбовцям гарантується одержання за рахунок держави житла, 
фінансового, речового, продовольчого, медичного (у тому чис-
лі санаторно-курортного) та інших видів забезпечення у розмі-
рах, визначених Кабінетом Міністрів України); 
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• заборона створення і діяльності у цих службах організацій-
них структур політичних партій. 
Мілітаризована служба має свою специфіку стосовно добору, 

проходження та припинення державно-службових відносин. 
Рядовий і молодший начальницький склад органів внутрі-

шніх справ комплектується на договірних засадах особами чоло-
вічої статі, які пройшли дійсну військову службу, іншими особа-
ми, які перебувають у запасі Збройних Сил України (крім офіце-
рів запасу), а в разі потреби – і жінками. Порядок та умови укла-
дання договору визначає міністр внутрішніх справ України. 

Особи рядового і молодшого начальницького складу в орга-
нах внутрішніх справ перебувають: чоловіки – до 45, жінки – до 
40-річного віку. У разі потреби та за згодою цих осіб, за умови їх 
придатності до служби строк може бути подовжено до п’яти ро-
ків начальниками, яким надано право призначати на посади рядо-
вого і молодшого начальницького складу. 

Посади середнього, старшого і вищого начальницького скла-
ду органів внутрішніх справ комплектуються особами, які мають 
вищу або спеціальну середню освіту і відповідають вимогам слу-
жби в органах внутрішніх справ. Середній начальницький склад 
комплектується також особами молодшого начальницького скла-
ду, які мають середню або вищу освіту, досвід практичної роботи 
в органах внутрішніх справ і позитивно зарекомендували себе на 
службі. Особи середнього, старшого і вищого начальницького 
складу залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають 
на службі в органах внутрішніх справ до такого віку: особи сере-
днього і старшого начальницького складу, за винятком полковни-
ків міліції та полковників внутрішньої служби, – 45 років; полков-
ники міліції та полковники внутрішньої служби – 50 років; генерал-
майори міліції, генерал-майори внутрішньої служби – 55 років; ге-
нерал-полковники внутрішньої служби – 60 років. 

Особи середнього, старшого і вищого начальницького скла-
ду, які досягли встановленого для них граничного віку, підляга-
ють звільненню в запас із постановкою на військовий облік або 
мають піти у відставку. У разі потреби на службі в органах внут-
рішніх справ можуть бути залишені на термін до п’яти років: 

– особи середнього та старшого начальницького складу на 
посаді полковника міліції та полковника внутрішньої служби 
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включно (рішення про подовження терміну перебування приймає 
начальник, який призначив їх на посаду); 

– генерал-майори міліції, генерал-майори внутрішньої служ-
би, генерал-лейтенанти міліції, генерал-лейтенанти внутрішньої 
служби (рішення про подовження терміну перебування приймає 
міністр внутрішніх справ України); 

– генерал-полковники внутрішньої служби (рішення про по-
довження терміну перебування приймає Кабінет Міністрів України). 

У виняткових випадках особам середнього, старшого або ви-
щого начальницького складу строк служби в органах внутрішніх 
справ може бути подовжено, з урахуванням стану здоров’я, у тако-
му самому порядку повторно до п’яти років, а деяким із них, які 
мають вчений ступінь або вчене звання, – до десяти років. 

Особи середнього, старшого і вищого начальницького скла-
ду, залишені на службі в органах внутрішніх справ понад гранич-
ний вік перебування на службі, можуть бути звільнені в запас 
Збройних Сил України або у відставку до закінчення строку, на 
який вони були залишені на службі. 

Дострокове звільнення зі служби осіб середнього, старшого і 
вищого начальницького складу, які не досягли граничного віку 
перебування на службі в органах внутрішніх справ, проводиться: 
• за станом здоров’я – відповідно до висновків військово-

лікарської комісії; 
• у зв’язку зі скороченням штатів – у разі відсутності можли-

вості використання на службі; 
• за власним бажанням – за наявності причин, що перешко-

джають виконанню службових обов’язків; 
• у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу в 

інші міністерства, відомства (організації, установи); 
• за службовою невідповідністю; 
• у разі вчинення злочину, після набрання законної сили обви-

нувачувальним вироком суду. 
Військовозобов’язаних, зарахованих до кадрів Міністерства 

внутрішніх справ України на посади рядового і начальницького 
складу органів внутрішніх справ, включаючи курсантів і слухачів 
навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, зні-
мають з військового обліку у встановленому порядку. Вони пере-
бувають на спеціальному обліку Міністерства внутрішніх справ 
України. 
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1.7. Сучасні тенденції розвитку 
державної служби 

 
Сучасні тенденції розвитку державної служби у розвинених 

країнах світу можна звести до таких основних напрямів: 
1) аналіз та інституалізація політичної ролі бюрократії і механі-

змів реалізації нею своїх корпоративних інтересів; 
2) зменшення довіри громадян до державних службовців, до їх 

здатності ефективно вирішувати потреби сьогоднішнього і 
завтрашнього дня; 

3) зменшення ролі вертикальної адміністративної ієрархії, роз-
виток функціональних органів та горизонтальних структур; 

4) менеджеризація і маркетизація значної частини державної 
служби; 

5) збільшення відкритості бюрократії до потреб громадян;  
6) підвищення культурних та морально-етичних аспектів функ-

ціонування державної служби; 
7) посилення ролі паритетної демократії (рівне право представ-

ництва жінок і чоловіків на різних рівнях управління); 
8) посилення лобізму; 
9) адаптація інституту державної служби до умов Європейсько-

го співтовариства; 
10) зростання наднаціональної системи бюрократії – міжнародних 

організацій (ООН, ЄС, ЮНЕСКО, МВФ службовців та ін.). 
Нині відбувається переосмислення концептуальних ідей іс-

нування адміністративного апарату державної служби, тобто на 
даний час відмовляються від традиційної ієрархічної структури 
управління на користь горизонтальних ідей партнерства, коопе-
рації, ринкового обміну у сфері управління, відбувається перехід 
від “логіки закладу” до “логіки обслуговування”, до розвитку 
“нового державного менеджменту” – менеджеризації державної 
служби, яка нині має доволі популярну форму реалізації через 
систему державного підприємництва. Суть останнього зво-
диться до того, що з керівниками середньої ланки державного 
апарату підписуються контракти на термін реалізації покладе-
них завдань, а подовження контракту залежить від отримання 
бажаних результатів. 
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Переведення частини функцій і структур державного апа-
рату на комерційну основу, яка дістала назву маркетизації, при-
вело до відчутного підвищення ефективності державної служби, 
до здешевлення управлінських послуг, але одночасно зумовило й 
негативні тенденції: розмивання специфіки інституту державної 
служби як інституту суспільного призначення, дискредитацію самих 
працівників інституту державної служби, покликаних задовольняти 
суспільні потреби, а не комерціалізувати свою діяльність. 

Сучасні західні соціологічні концепції наукового управління 
суспільством грунтуються на ідеальному типі “раціональної бю-
рократії” М. Вебера з урахуванням її критики і наступних моди-
фікацій. У цьому контексті головними характеристиками су-
часної організації державної служби в розвинених країнах 
світу, як і раніше, залишаються: 
• ефективність, досягнута за рахунок суворого розподілу 

обов’язків між членами організації, що дає змогу використову-
вати висококваліфікованих спеціалістів на керівних посадах; 

• сувора ієрархізація влади, що дає змогу вищій за рангом по-
садовій особі здійснювати контроль за виконанням завдань 
співробітниками, нижчими за рангом; 

• формально встановлена і чітко зафіксована система правил, 
що забезпечує однотипність управлінської діяльності й за-
стосування загальних інструкцій до окремих випадків у най-
коротший термін; 

• безособовість адміністративної діяльності та емоційна нейт-
ральність відносин, що складаються між функціонерами ор-
ганізації, де кожен з них виступає не як індивід, а як носій 
соціальної влади, представник певної посади.  
Найсуттєвіші проблеми функціонування державної служ-

би наступні: 
• відсутність активного використання сучасних засобів систе-

много, морфологічного аналізу, моделювання у прийнятті 
управлінських рішень; 

• потреба розробки дійової системи критеріїв оцінки ефектив-
ності функціонування державного апарату; 

• вдосконалення контролю в системі державної служби; 
• запровадження міжфункціонального інструменту управління 

контролінгу, який підтримує процеси прийняття рішень і 
управління за допомогою цілеспрямованого забезпечення 
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інформацією з метою досягнення кінцевих цілей і результа-
тів діяльності; 

• оптимізація програмно-цільового інструментарію в системі 
функціонування державної служби. 
Основними напрямами вирішення цих проблем можуть 

бути: 
1) подолання відчуження державного апарату від народу та по-

глиблення демократизму; 
2) вдосконалення інформаційного забезпечення; 
3) вдосконалення кадрового потенціалу; 
4) вдосконалення стилю державного управління, який би аку-

мулював теорію менеджменту і нагромаджений досвід 
управління; 

5) розробка методичного забезпечення для оцінки ефективності 
державного управління. 
 
 
 
Ключові слова і терміни: 

• державна служба 
• правовий інститут державної служби 
• організаційний інститут державної служби 
• економічний інститут державної служби 
• соціальний інститут державної служби 
• культурний інститут державної служби 
• мета державної служби 
• функції державної служби 
• принципи державної служби 
• методи державної служби 
• моделі державної служби 
• види державної служби  
• урядова бюрократія 
• неурядова бюрократія 
• полікратична організація 
• монократична організація 
• менеджеризація 
• маркетизація 
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Контрольні питання 
1. Яке місце займає державна служба в системі суспільних наук? 
2. Поясніть зміст організаційного, правового, культурного, еконо-

мічного та соціального інститутів державної служби. 
3. Які складові входять до системи державної служби? 
4. З чого складається теорія державної служби? 
5. Які типи планування розвитку державної служби? Наведіть 

приклади їх практичного використання. 
6. До якого типу бюрократичної організації суспільства належить 

державна служба? Які компетенції кожного бюрократичного 
рівня є чітко регламентовані і зафіксовані в нормативному по-
рядку? 

7. Які основні напрями визначають перспективу розвитку держав-
ної служби в Україні? 

8. Перерахуйте основні концептуальні ідеї розвитку державної 
служби в Україні. 

9. В чому полягає суть менеджеризації та маркетизації державної 
служби? 

10. Вкажіть основні методологічні проблеми розвитку державної 
служби в Україні. 

11. Які основні моделі бюрократії? 
12. Дайте оцінку сучасній бюрократичній організації. 
13. У чому різниця між урядовою та неурядовою бюрократією? 
14. Дайте оцінку основним принципам державної служби. 
15. Які цілі державної служби на даному етапі можна вважати 

пріоритетними? 
16. Які конституційні основи функціонування інституту державної 

служби? 
17. Назвіть основні нормативно-правові акти, котрі визначають 

функціонування інституту державної служби. 
18. Як кримінальне право впливає на функціонування інституту 

державної служби? 
19. Опрацювавши відповідні нормативно-правові акти, проаналізуй-

те особливості реалізації державної служби за основними вида-
ми: дипломатичної, митної, військової, податкової, в апараті су-
дів, органах юстиції, правоохоронних органах, в апараті органів 
влади та місцевого самоврядування, в наукових установах. 

20. Які особливості реалізації муніципальної державної служби? 
21. Дайте оцінку сучасному станові розвитку мілітаризованої слу-

жби України, спираючись на відповідну нормативну базу. 
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