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Держава не тільки організує систему державної служби, але й 

формує певні засади управління нею. Оскільки державна служба в 
Україні являє собою достатньо розгалужений і багато-
функціональний механізм, вона потребує вироблення чітких засад, 
принципів та інституцій, які здатні реалізувати керівництво цією 
складною і дуже важливою системою. Ця функція належить орга-
нам державної влади і реалізується ними.  

 
 
 
6.1. Завдання та принципи управління 

державною службою 
 
Управління державною службою спрямоване на реалізацію ін-

тересів держави в галузі управління державним апаратом. Сього-
дні вироблені певні форми та структури, які покликані визначити 
основні напрямки розвитку не тільки державної служби, але й пев-
ні засади управління нею. Також розроблені та запроваджені на 
практиці юридичні норми організації і діяльності органів, покли-
каних здійснювати управління державною службою.  
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Управління державною службою здійснюється з метою досяг-
нення результативної і раціональної діяльності всіх елементів держа-
вних органів влади.  

У відповідності до діючого законодавства для проведення 
єдиної державної політики та функціонального управління дер-
жавною службою створено Головне управління державної служ-
би України (Головдержслужба України), яке є центральним орга-
ном виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і 
підзвітним Президентові України.  

Його завдання та повноваження визначені діючим Законом 
України “Про державну службу”, який був уведений в дію в 1993 
році, та “Положенням про Головне управління державної служби 
України”, яке затверджено Указом Президента України № 
1272/99 від 2 жовтня 1999 року. 

Спираючись на вказані документи, можна визначити наступ-
ні завдання, які має перед собою система управління державною 
службою в Україні. Перш за все, управління державною службою 
повинно бути націлене на чітку організацію та стійке функціону-
вання державного апарату, адже саме він є тією базою, на якій 
утримується державний механізм. 

Не менш важливим завданням є вироблення і здійснення 
ефективної і єдиної кадрової політики, яка націлена на збудження 
у державних службовців зацікавленого ставлення до своїх 
обов’язків, творчої ініціативи та виконавської дисципліни.  

Виходячи з визнання того, що система державної служби в 
сучасній Україні перебуває на стадії свого формування, слід ви-
знати важливим завдання її подальшого удосконалення в напрям-
ку оптимізації функціонування і розвитку. 

Сучасна стадія формування української державності актуалі-
зує завдання перед системою управління державною службою по 
збалансуванню та створенню тривких основ діяльності існуючих 
органів влади. Оскільки сучасна політична система України прак-
тично перебуває в стані перманентних змін, безумовно, надзви-
чайно важливо забезпечити гарантії функціонування державних 
органів.  

Слід підкреслити, що сучасне управління державною службою 
має принципові відмінності від подібної системи, яка існувала на 
попередньому етапі розвитку українського суспільства. Сучасне 
життя вимагає радикальних змін у цій галузі. А це означає, що су-
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часна система управління державною службою повинна утримува-
тися на залученні широкої громадськості при вирішенні питань фо-
рмування системи державних органів. Тобто демократизм повинен 
стати важливим принципом управління державною службою.  

Сучасна система управління державною службою має внутрі-
шню потребу встановити міцний і тривкий зв’язок з громадською 
думкою, яка складається відносно питань державної служби. Відо-
мо, що громадяни України традиційно прискіпливо ставляться до 
сфери державної служби та до самих державних службовців. Ця 
традиція ставить на порядок денний врахування принципу відкри-
тості і прозорості при запровадженні змін у системі державної 
служби.  

Як уже зазначалося, сучасна державна служба в Україні – 
складна та багатоступенева система, яка є важливою ланкою 
державного управління. Тому діяльність по управлінню держав-
ною службою повинна враховувати цю її якість і здійснюватись 
на основі системного підходу. Іншими словами, управління дер-
жавною службою повинно передбачати узгодження, упорядкуван-
ня і послідовність дій усіх структурних елементів державної служби. 
Саме в цьому полягає важливий принцип системності, на який пови-
нна спиратися такого роду діяльність. 

Тісно пов’язаний з цим принципом інший принцип – принцип 
комплексності розвитку державної служби, що передбачає узго-
дження різноманітних факторів – від правових, структурних через 
ланку опосередкування до психологічних та моральних. Вони здатні 
реально впливати на стан державної служби, її можливості в реаліза-
ції цілей та функцій держави, в забезпеченні державного управління 
суспільними процесами.  

Всі вказані завдання та принципи безпосередньо реалізують-
ся спеціальними органами, які створені в Україні та покликані 
безпосередньо здійснювати управління державною службою. У 
відповідності до Закону України “Про державну службу” держа-
вна політика у сфері державної служби визначається Верховною 
Радою України. Безумовно, ця політика виробляється при актив-
ній участі Секретаріату Президента України та Кабінету Мініст-
рів України.  

Саме вказані інституції визначають основні напрямки держа-
вної політики у сфері державної служби. До них слід віднести: 
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• визначення основних цілей, завдань та принципів функціо-
нування інституту державної служби;  

• забезпечення ефективної роботи всіх державних органів від-
повідно до їх компетенції. 
 
 
 

6.2. Органи управління державною 
службою 

 
Для проведення єдиної державної політики та функціональ-

ного управління державною службою утворюється Головне 
управління державної служби при Кабінеті Міністрів України. 

Питання функціонування державної служби в інших держав-
них органах, правове становище яких регулюється спеціальними 
законами України, вирішуються цими органами. Основними ор-
ганами, які забезпечують управління державною службою в 
Україні, є: 
1. Головне управління державної служби при Кабінеті Мініс-

трів України – центральний орган державної виконавчої 
влади з спеціальним статусом, підзвітний і підконтроль-
ний Президентові України.  

2. Координаційна рада з питань державної служби при Пре-
зидентові України – постійно діючий консультативно-
дорадчий орган. 

3. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 
З метою проведення єдиної державної політики та функціо-

нального управління державною службою в Україні було утворе-
но Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів 
України (Головдержслужба), яке стало органом управління дер-
жавною службою в державних органах та їх апараті.  

Відповідно до Закону України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ 
“Про державну службу” Головдержслужба: 
• прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в 

кадрах; 
• забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію 

загальних напрямів політики у сфері державної служби в 
державних органах та їх апараті;  
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• розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекти нормативних актів з питань державної служби в 
державних органах та їх апараті; 

• розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо 
підвищення ефективності державної служби в державних ор-
ганах та їх апараті; 

• здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного 
відбору державних службовців у державних органах та їх 
апараті; 

• організує навчання, професійну підготовку державних служ-
бовців державних органів та їх апарату; 

• контролює дотримання визначених цим Законом умов реалі-
зації громадянами права на державну службу; 

• організує, координує та забезпечує умови для розвитку нау-
кових досліджень з питань державної служби. 
Функціонування Головдержслужби регламентується “Поло-

женням про Головне управління державної служби України”, яке 
затверджене Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року 
№ 1272/99 [3]. 

Головдержслужба України має наступну структуру (див. 
схему).  

Відповідно до вказаного Положення Головдержслужба Укра-
їни забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері дер-
жавної служби та функціональне управління державною службою. 
Вона у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 
України “Про державну службу”, іншими законами України, акта-
ми Президента України та Кабінету Міністрів України. 

У межах своїх повноважень Головдержслужба України орга-
нізовує виконання актів законодавства України та здійснює сис-
тематичний контроль за їх реалізацією. Головдержслужба Украї-
ни узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдо-
сконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд 
Президентові України і Кабінету Міністрів України. 

Основними завданнями Головдержслужби є:  
• участь разом з іншими державними органами у формуванні 

та проведенні державної політики у сфері державної служби 
та служби в органах місцевого самоврядування; 
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• забезпечення функціонального управління державною служ-
бою; 

• прогнозування і планування потреби державних органів та їх 
апарату в кадрах; 

• розроблення заходів щодо підвищення ефективності держав-
ної служби, координація і контроль за їх виконанням; 

• здійснення методичного керівництва проведенням конкурс-
ного відбору, атестації державних службовців та заходів, 
спрямованих на запобігання проявам корупції серед держав-
них службовців;  

• організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфі-
кації державних службовців; 

• координація роботи центральних і місцевих органів виконав-
чої влади з керівниками державних підприємств, установ, ор-
ганізацій, пов’язаної з їх підготовкою, перепідготовкою та 
підвищенням кваліфікації;  

• організація та координація заходів щодо проведення науко-
вих досліджень з питань державної служби; 

• участь у проведенні адміністративної реформи; 
• проведення функціонального обстеження центральних і міс-

цевих органів виконавчої влади, здійснення на його основі 
аналізу системи державного управління та підготовка пропо-
зицій щодо підвищення її ефективності;  

• участь у здійсненні іншими державними органами контролю 
за додержанням законодавства про державну службу, визна-
чених законодавством умов реалізації громадянами консти-
туційного права на таку службу;  

• забезпечення дотримання єдиних вимог професійної відпові-
дності кандидатів на заняття посад державних службовців; 

• розроблення типових професійно-кваліфікаційних характе-
ристик посад державних службовців. 
Головдержслужба України відповідно до покладених на 

неї завдань виконує такі функції: 
• розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекти нормативних актів з питань, що належать до її ком-
петенції;  

• проводить аналіз фактичного складу державних службовців і 
готує пропозиції державним органам про підвищення ефек-
тивності їх роботи; 
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• веде комп’ютерний облік даних про державних службовців 
першої-третьої категорій; 

• формує та веде Перелік державних органів, установ та орга-
нізацій, посади керівних працівників та спеціалістів яких 
віднесені до категорій посад державних службовців, та ре-
єстр посад державних службовців;  

• здійснює заходи з удосконалення конкурсного відбору на 
державну службу, проведення атестації державних службов-
ців із забезпеченням об’єктивної оцінки їх діяльності; 

• готує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України про-
позиції про віднесення існуючих посад державних службов-
ців, які не перелічені у статті 25 Закону України “Про держа-
вну службу”, а також нових посад державних службовців до 
відповідних категорій; 

• вносить у встановленому порядку пропозиції Президентові 
України та Кабінету Міністрів України щодо присвоєння ра-
нгів державним службовцям, які займають посади, віднесені 
до першої та другої категорій, готує проекти відповідних ак-
тів із цих питань; 

• аналізує віковий склад державних службовців, яких призна-
чає на посади та звільняє з посад Президент України або Ка-
бінет Міністрів України; не пізніше ніж за три місяці до до-
сягнення ними граничного віку перебування на державній 
службі або закінчення терміну попереднього його продов-
ження інформує про це відповідно Президента України або 
Кабінет Міністрів України; 

• за зверненням Глави Адміністрації Президента України або 
Міністра Кабінету Міністрів України проводить за участю 
Державної податкової адміністрації України, Міністерства 
внутрішніх справ України і Служби безпеки України 
обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають 
кандидати на зайняття посад державних службовців, призна-
чення на які здійснює Президент України або Кабінет Мініс-
трів України; 

• надає висновки щодо призначення на посади та звільнення з 
посад перших заступників і заступників керівників центра-
льних органів виконавчої влади, які відповідають за роботу 
апарату та кадрових служб, попередньо розглядає питання 
про призначення на посади та звільнення з посад керівників 
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кадрових служб цих органів, а також керівників апарату та 
керівників кадрових служб обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій, директорів те-
риторіальних центрів перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ 
та організацій; 

• здійснює методичне керівництво роботою з кадровим резер-
вом, аналізує пропозиції центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади стосовно формування кадрового резерву на 
посади державних службовців, призначення на які здійсню-
ється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 
України, а також Кабінетом Міністрів України, і узагальнені 
матеріали щороку подає на розгляд Кабінету Міністрів Укра-
їни, аналізує якісний склад кадрового резерву та здійснює 
моніторинг його використання;  

• здійснює заходи, спрямовані на запобігання проявам коруп-
ції серед державних службовців, узагальнює звітність 
центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань 
додержання вимог Закону України “Про боротьбу з корупці-
єю” та подає її Кабінету Міністрів України; 

• перевіряє в державних органах та органах місцевого само-
врядування додержання вимог Законів України “Про держа-
вну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та інших актів за-
конодавства з питань державної служби; 

• у встановленому порядку проводить службові розслідування 
з питань додержання державними службовцями законодавст-
ва про державну службу, про боротьбу з корупцією, а також 
фактів порушення етики поведінки державних службовців; 

• готує за результатами функціонального обстеження органів 
виконавчої влади та вносить Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності цих 
органів; 

• здійснює консультативне та методичне забезпечення служби 
в органах місцевого самоврядування;  

• здійснює аналіз потреб державних органів, органів місцевого 
самоврядування в підготовці, перепідготовці та підвищенні 
кваліфікації їх працівників та осіб, які перебувають у кадро-
вому резерві;  
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• бере участь у впровадженні стратегічного планування у 
практику роботи органів державної влади, підготовці пропо-
зицій щодо стандартів і процедур планування;  

• бере участь у розробленні переліків і критеріїв якості управ-
лінських послуг, аналізує ефективність їх надання;  

• вносить в установленому порядку пропозиції про скасування 
рішень з питань державної служби, прийнятих всупереч за-
конодавству, а також пропозиції про усунення виявлених не-
доліків та притягнення до відповідальності винних посадо-
вих осіб; 

• бере участь у вирішенні питань щодо надання державним 
службовцям, які відповідно до законодавства потребують 
поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для 
житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуа-
льних житлових будинків; 

• разом з Міністерством праці та соціальної політики України 
здійснює заходи із стимулювання праці державних службов-
ців, розробляє та вносить Кабінету Міністрів України пропо-
зиції щодо організації та вдосконалення системи матеріаль-
ного та соціально-побутового забезпечення державних служ-
бовців і посадових осіб місцевого самоврядування;  

• здійснює відповідно до законодавства України функції з 
управління об’єктами державної власності, що належать до 
сфери управління Головдержслужби України;  

• організовує та координує розроблення науково-методичного 
забезпечення навчального процесу, здійснює контроль за які-
стю навчання; 

• формує державне замовлення на підготовку магістрів у галузі 
освіти “Державне управління”, укладає державні контракти з 
відповідними вищими навчальними закладами і контролює їх 
виконання; 

• контролює формування та виконання державними органами 
державних замовлень на підвищення кваліфікації державних 
службовців; 

• визначає разом з іншими державними органами вимоги до 
закладів освіти для навчання державних службовців і керів-
ників державних підприємств, установ, організацій, здійснює 
конкурсний відбір цих закладів, бере участь у їх ліцензуванні 
та акредитації, а також у сертифікації та погодженні освіт-
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ньо-професійних програм підготовки і професійних програм 
підвищення кваліфікації в межах своєї компетенції; 

• здійснює в межах своєї компетенції разом з іншими органами 
виконавчої влади загальний контроль та організаційно-
методичне керівництво, а також надає науково-методичну і 
консультаційно-інформаційну допомогу територіальним 
центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, керівників державних підприємств, установ і органі-
зацій та галузевим інститутам післядипломної освіти; 

• визначає разом з іншими державними органами пріоритетні 
напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців, посадових осіб місцевого само-
врядування і керівників державних підприємств, установ і 
організацій, сприяє направленню на навчання за кордон дер-
жавних службовців і посадових осіб місцевого самовряду-
вання (в тому числі тих, хто направляється за рахунок коштів 
міжнародної технічної допомоги), аналізує та веде облік да-
них з цих питань;  

• дає роз’яснення з питань, що належать до її компетенції; 
• організовує конференції, семінари і наради з питань держав-

ної служби; 
• видає журнал “Вісник державної служби України”, збірники 

з довідковими, науковими та науково-методичними матеріа-
лами і працями з питань державної служби та служби в орга-
нах місцевого самоврядування;  

• вносить у встановленому порядку пропозиції про вдоскона-
лення форм державної статистичної звітності з питань держав-
ної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

• провадить діяльність, пов’язану з вивченням досвіду роботи 
державної служби в інших країнах, укладає в установленому 
порядку угоди (договори) про співробітництво з іноземними 
партнерами, забезпечує виконання відповідних проектів та 
програм за рахунок міжнародної технічної допомоги;  

• виконує функції робочого органу Координаційної ради з пи-
тань державної служби при Президентові України, здійснює 
матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань форму-
вання кадрового резерву на керівні посади державних служ-
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бовців, забезпечує роботу консультативно-дорадчих органів, 
утворених при Головдержслужбі України;  

• установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує пи-
тання про нагородження ними державних службовців;  

• здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї 
завдань. 
Головдержслужба України має право: 

• залучати вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, держа-
вних підприємств, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її ком-
петенції; 

• утворювати у разі потреби комісії та експертні групи із залу-
ченням учених, працівників центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за по-
годженням з їх керівниками) для підготовки проектів актів 
законодавства, здійснення їх експертизи та надання 
роз’яснень; 

• одержувати в установленому законодавством порядку від ор-
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій статистичні 
дані, інші документи і матеріали, необхідні для виконання 
покладених на неї завдань; 

• скликати в установленому порядку наради з питань, що на-
лежать до її компетенції; 

• представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням 
у міжнародних організаціях та під час укладення відповідних 
міжнародних договорів України. 
Головдержслужба України у процесі виконання покладених 

на неї завдань взаємодіє з державними органами та органами міс-
цевого самоврядування, а також з відповідними органами інозем-
них держав. 

Рішення Головдержслужби України, видані у межах її пов-
новажень, є обов’язковими для виконання центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм 
власності та громадянами. 
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Головдержслужба України у разі потреби видає разом з ін-
шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування спільні акти. 

З метою визначення шляхів, засобів і форм реалізації основ-
них напрямів державної політики у сфері державної служби, 
об’єднання усіх зусиль державних органів щодо підвищення ефе-
ктивності державної служби створюється міжвідомчий дорадчий 
орган – Координаційна рада з питань державної служби в 
державних органах.  

Функціонування Координаційної ради регламентується 
“Положенням про Координаційну раду з питань державної служ-
би при Президентові України”, затвердженим Указом Президента 
України від 21 березня 2000 року № 473/2000. 

Основними завданнями Координаційної ради є: 
• визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних на-

прямів державної політики у сфері державної служби, 
об’єднання зусиль державних органів щодо підвищення її 
ефективності; 

• розгляд проектів реформування системи державної служби 
та підготовка пропозицій до плану заходів її впровадження, 
аналізу і можливого коригування дій;  

• розгляд проектів законів та інших нормативно-правових ак-
тів з питань державної служби, служби в органах місцевого 
самоврядування, кадрового забезпечення державної служби 
та державних підприємств, установ, організацій; 

• аналіз взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 
влади щодо реалізації кадрової політики та з питань держав-
ної служби, підготовка пропозицій щодо підвищення ефек-
тивності цієї роботи; 

• розгляд питань та пропозицій щодо оптимізації та вдоскона-
лення управління державною службою;  

• аналіз стану та ефективності використання інтелектуального 
і управлінського потенціалу держави, розроблення заходів 
щодо стимулювання праці, посилення правових гарантій, ма-
теріальної та моральної захищеності державних службовців, 
а також удосконалення адміністративної культури, підви-
щення відповідальності та запобігання проявам корупції се-
ред державних службовців, посилення суспільної довіри до 
державної служби; 
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• аналіз стану та розгляд заходів з удосконалення системи під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держав-
них службовців та керівників державних підприємств, уста-
нов і організацій, а також проведення наукових досліджень з 
питань державної служби; 

• вивчення та розроблення пропозицій щодо впровадження ві-
тчизняного та міжнародного досвіду з питань державного 
управління, державної служби, кадрового менеджменту. 
Координаційна рада з метою вивчення та розгляду пи-

тань, що належать до її компетенції, має право: 
• утворювати у разі потреби комісії, експертні і робочі групи, 

залучати у встановленому порядку працівників центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, а також вчених та провідних фахівців; 

• одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідну 
для її діяльності інформацію, документи, матеріали і статис-
тичні дані;  

• заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників мі-
ністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, державних підприємств, установ і організацій з пи-
тань, що належать до компетенції Координаційної ради. 
Організаційною формою роботи Координаційної ради є засі-

дання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз 
на півріччя.  

Рішення та рекомендації Координаційної ради є обов’яз-
ковими для розгляду центральними і місцевими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування, державними 
підприємствами, установами і організаціями. 

Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради 
здійснюється Головною службою регіональної та кадрової полі-
тики Секретаріату Президента України, а також Головдержслуж-
бою, яка виконує і функції робочого органу Координаційної ради.  

Центр сприяння інституційному розвитку державної 
служби 

Центр утворено при Головному управлінні державної служби 
України Постановою Кабінету Міністрів України № 485 від 14 
квітня 2004 року для забезпечення інформаційно-аналітичної, 
експертної та організаційної підтримки розвитку державного 
управління, посилення інституційної спроможності державної 
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служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського Со-
юзу. Центр є державною установою і фінансується з державного 
бюджету. 

Місією Центру є сприяння розвитку державних інституцій 
шляхом удосконалення їх організаційних структур, підвищення 
професійної спроможності персоналу та запровадження принци-
пів і процедур публічної політики з метою реалізації прав і сво-
бод громадян України. 

Цілями діяльності Центру є: 
1. Підготовка пропозицій щодо формування державної політи-

ки та розроблення стратегічних ініціатив, спрямованих на 
підвищення результативності та ефективності діяльності 
державних інституцій. 

2. Залучення зацікавлених сторін у ході підготовки пропозицій 
з питань державної політики. 

3. Стимулювання організаційних змін, націлених на поліпшен-
ня якості послуг та скорочення видатків державного управ-
ління на їх надання. 

4. Інформування громадськості з питань державної служби, ад-
міністративної реформи та розвитку інституцій у контексті 
європейської інтеграції. 

5. Організація навчання персоналу з питань аналізу політики, 
стратегічного планування та управління змінами.  

6. Кадрове забезпечення інформаційної діяльності органів дер-
жавного управління в регіоні України  

 

 
 
 
 



 185 

6.3. Методи та форми управління 
державною службою 

 
Реалізація функцій управління, в тому числі і управління дер-

жавною службою, здійснюється за допомогою системи методів 
управління. Привести в дію організовану систему, щоб отримати 
потрібний результат, можливо лише шляхом впливу на неї управ-
ляючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти 
погодженого впливу, які і забезпечують досягнення поставлених 
цілей. Такі інструменти дістали назву методів управління.  

Методи управління державною службою – це способи здій-
снення завдань і функцій, обумовлених компетенцією відповід-
них органів влади в межах визначених організаційних форм. 

Форма управлінської діяльності – це зовнішнє вираження 
управлінської діяльності в практичних діях. Залежно від харак-
теру волевиявлення виділяють такі форми управління: 
• стимулювання (заохочення до праці); 
• дозвіл, який виражає конкретну зацікавленість органів 

державної влади в певній поведінці державних службов-
ців чи державних структур; 

• охорона – забезпечення стабільності суспільних відносин; 
• вимога, яка виражає необхідність дотримання певних пра-

вил поведінки; 
• заборона, яка виражає негативне ставлення держави до пев-

них подій; 
• репресія – це антидемократична форма управління, яка ви-

магає дотримання певної поведінки через приниження гід-
ності людини. 
Основою класифікації, методів управління є внутрішній 

зміст мотивів, якими керується людина у процесі діяльності. За 
своїм змістом мотиви діяльності людини можна поділити на ма-
теріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. У відпові-
дності з цим розрізняють економічні, соціально-психологічні та 
організаційні методи управління. 

Економічні методи управління реалізують матеріальні інте-
реси людини шляхом використання товарно-грошових відносин. 
Ці методи мають два аспекти реалізації. Перший – це управління, 
орієнтоване на використання створеного на державному рівні 
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економічного сегменту загального зовнішнього середовища. 
Зміст цього аспекту зокрема складає: 
– формування системи оподаткування; 
– визначення амортизаційної політики; 
– формування митної політики; 
– визначення мінімального рівня заробітної плати тощо.  

Другий аспект пов’язаний з управлінням, орієнтованим на 
використання різноманітних економічних категорій, таких як фі-
нансування, кредитування, ціноутворення, економічні санкції і 
таке інше. 

Соціально-психологічні методи реалізують мотиви соціаль-
ної поведінки людини. Рівень сучасного демократичного процесу, 
зростання загальноосвітнього та професійно-кваліфі-каційного рів-
ня призвели до суттєвих змін у системі ціннісних орієнтацій та 
структурі мотивації діяльності людей. Традиційні форми матеріа-
льного заохочення поступово втрачають свій стимулюючий вплив. 
Все більшого значення набувають такі фактори, як змістовність та 
творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, соціаль-
не визнання власної праці тощо. Тому розуміння закономірностей 
соціальної психології та індивідуальної психіки людини є необхід-
ною умовою ефективного управління.  

Реалізація соціально-психологічних методів управління здій-
снюється за допомогою різноманітних засобів соціального орієн-
тування та регулювання, групової динаміки, вирішення конфлік-
тних ситуацій, гуманізації та демократизації праці. 

Організаційні методи управління реалізують мотиви при-
мусового характеру. Їх існування обумовлене зацікавленістю лю-
дей у спільній організації праці. Організаційні методи управління 
– це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих 
на використанні організаційних відносин та адміністративній 
владі керівництва. Всі організаційні методи управління поділя-
ються на регламентуючі та розпорядчі. 

Зміст регламентуючих методів полягає у формуванні струк-
тури та ієрархії управління, делегуванні повноважень та відпові-
дальності членам організації, визначенні орієнтирів діяльності 
підлеглих, наданні методичної, інструктивної та іншої допомоги 
виконавцям. 

Розпорядчі методи управління охоплюють поточну операти-
вну організаційну роботу, тобто визначення і розподіл конкрет-
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них завдань виконавцям, контроль за їх виконанням, проведення 
нарад тощо. 

Управління здійснюється всією системою методів управлін-
ня. Організаційні методи створюють передумови використання 
економічних методів. Соціально-психологічні методи доповню-
ють організаційні та економічні і утворюють у сукупності необ-
хідний арсенал засобів управління організацією. 

Існують ще декілька інших ознак, за якими здійснюється 
класифікація методів управління. Так, автор посібника “Держа-
вна служба” Желюк Т.Л. вказує на те, що з точки зору правової 
оцінки управління виділяють – правові та антиправові методи. 
За характером управлінського впливу визначають демократич-
ні та авторитарні методи. 

Найважливішими методами управління в державній службі 
є адміністративні методи, які реалізуються через:  
1) загальні методи: 

• безпосереднє керівництво; 
• організація та координація; 
• контроль; 

2) конкретні методи: 
• планування (розробка поточних планів-програм роботи 

державних службовців та організаційних підрозділів, 
розробка програм вдосконалення кадрового забезпечення 
державної служби); 

• прогнозування (розробка стратегії розвитку державної 
служби); 

• інструктування (розробка типових професійно-квалі-
фікаційних характеристик посад державних службовців, 
які знаходять відображення в посадових інструкціях); 

• інспектування (управлінський нагляд за своєчасним і прави-
льним виконанням законодавчих та нормативних актів). 

Організаційна робота в управлінні державною службою 
зводиться до: 
• комплексних тематичних перевірок; 
• функціональних обстежень; 
• складання звітності з виконання управлінських рішень; 
• створення груп контролю та інспекцій;  
• вивчення та аналіз заяв, пропозицій, скарг;  
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• проведення нарад, семінарів, сесій, колегій серед державних 
службовців для набуття досвіду щодо виконання управлінсь-
ких рішень. 
В управлінській практиці можуть застосовуватися різні ме-

тоди одержання інформації, яка необхідна в управлінні систе-
мою державної служби. Це насамперед методи оцінки, які в су-
купності й становлять зміст технології оцінки. Серед різноманіт-
тя методів оцінки можна виділити найбільш вживані, які мають 
встановлену правову основу й розроблений порядок проведення і 
застосування отриманих результатів. У практиці роботи з персо-
налом у державній службі такими є атестація й кваліфікаційний 
іспит. 

Регулярне накопичення персональної інформації про праців-
ника забезпечується моніторингом (періодичним спостереженням 
й оцінкою) стану характеристик персоналу. Це способи одержан-
ня інформації, що дозволяють скласти уявлення про людину, яка 
протягом певного часу перебування в організації виявила свої 
здібності. 

У той же час у практиці управління персоналом застосову-
ється система методів одержання персональної інформації, почи-
наючи від індивідуальних співбесід і закінчуючи спостереженням 
за діями й вчинками людини в організації. Однак ці методи фор-
мально не є методами управління персоналом. Їх варто розгляда-
ти як загальні методи вивчення людини. 

 
 
 
6.4. Реформування системи державної 

служби 
 

Важливим чинником виходу України із трансформаційної 
кризи є створення ефективної системи державного управління, 
що відповідає стандартам демократичної, правової держави із со-
ціально орієнтованою ринковою економікою. З цією метою в 
Україні проводиться широкомасштабна адміністративна рефор-
ма, невід’ємною складовою якої є реформування системи держа-
вної служби, а саме: вдосконалення кадрового потенціалу, ство-
рення оновленого, потужного і дієздатного державного апарату, 
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становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної 
державної служби. 

Існуюча в Україні система державного управління залиша-
ється в цілому неефективною, вона еклектично поєднує як інсти-
тути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інсти-
тути, що сформувалися у період незалежності України. Ця систе-
ма є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і ві-
дірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне управління 
стало гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних 
реформ. 

Найбільш проблемними питаннями державної служби, які 
повинні бути подолані через її реформування, є: 
• неурегульованість правового статусу державної служби; 
• недостатній рівень кваліфікації кадрів; 
• відсутність методики проведення кількісної і якісної оцінки 

підготовки кадрів; 
• відсутність єдиних стандартів і критеріїв відбору на держав-

ну службу; 
• існуюча система оплати, яка не здатна стимулювати держав-

них службовців до професійного росту; 
• нерозробленість ефективної антикорупційної програми; 
• відсутність єдиних стандартів проходження державної служ-

би на центральному і регіональному рівнях; 
• низький престиж державної служби, на який негативно впли-

ває недостатнє матеріальне забезпечення – перспективні мо-
лоді працівники працевлаштовуються в бізнесових структу-
рах, де рівень оплати праці значно вищий; 

• проблемою є фінансування відряджень: неузгодженість тер-
мінів формування планів відряджень на навчальний рік (ве-
ресень – червень) та затвердження фінансових планів насту-
пного календарного року; 

• недосконалість організації конкурсного відбору на заміщен-
ня посад державного службовця: рівень і суть питань не від-
повідають вимогам вакансії. 
Для врегулювання правового статусу державної служби не-

обхідно законодавчо розмежувати політичні та адміністративні 
функції і, відповідно, політичні та адміністративні посади в орга-
нах державної влади. При цьому до сфери правового регулюван-
ня нового Закону “Про державну службу” мають відноситися 
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лише адміністративні посади, які, власне, і обіймають державні 
службовці.  

Правовий статус політичних посад в системі органів вико-
навчої влади має регулюватися Законом “Про Кабінет Міністрів 
України” та іншими нормативно-правовими актами. Слід брати 
до уваги, що для успішного здійснення розмежування політичних 
та адміністративних функцій законодавчі зміни повинні супрово-
джуватися відповідними інституційними змінами, які дозволять 
реалізувати положення нового законодавства.  

Необхідно дати законодавче визначення державної служби 
не лише як професійної діяльності, а і як державно-правового ін-
ституту, діяльність якого спрямовано на забезпечення потреб 
розвитку громадянського суспільства. Потрібно чітко визначити 
коло осіб, що є державними службовцями, законодавчо закріпивши 
критерії віднесення до відповідних категорій посад державних 
службовців. Ці критерії повинні базуватися на змісті роботи, її 
впливі на прийняття кінцевого рішення та рівні відповідальності.  

В Законі України “Про державну службу” повинні знайти ві-
дображення нові норми щодо визначення трьох основних функ-
цій державної служби: 1) надання порад щодо вироблення держа-
вної політики та забезпечення її реалізації; 2) здійснення внутрі-
шнього адміністрування; 3) надання державних послуг фізичним 
та юридичним особам. 

Реформування системи оплати праці включає два аспекти: 
зовнішній та внутрішній. Перший пов’язаний із забезпеченням 
більшої конкурентної здатності заробітної плати державних слу-
жбовців порівняно з приватним сектором. Другий передбачає за-
безпечення єдності в самій системі на основі дотримання прин-
ципу рівної оплати за рівну роботу. 

Для забезпечення об’єктивності та прозорості в структурі за-
робітної плати державних службовців потрібно збільшити частку 
посадового окладу до 80 і більше відсотків.  

На основі критеріїв віднесення посад державних службовців 
до відповідних категорій слід мінімізувати міжвідомчі та терито-
ріальні розбіжності у рівні оплати за однакову роботу на однако-
вих посадах. 

Доцільно припинити практику використання економії коштів 
за рахунок вакантних місць на виплату премій. Система премію-
вання має бути пов’язаною з результатами роботи. 
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Враховуючи специфіку професійної діяльності державних 
службовців, доцільно відмовитися від практики виплати надбавок 
за особливі умови проходження державної служби, особливий 
характер робіт та інтенсивність праці, натомість збільшивши 
розмір відповідних посадових окладів. 

Зміни потребує і підхід до обчислення стажу державної слу-
жби з метою збільшення мотивації щодо вступу на державну 
службу молодих працівників та зменшення такої мотивації для 
працівників передпенсійного віку. 

Встановлення чіткого законодавчого регулювання адмініст-
ративних процедур та професійної етики державних службов-
ців. Надзвичайно важливим з огляду на призначення державної 
служби в європейському розумінні є спрямування її діяльності на 
надання послуг фізичним та юридичним особам шляхом запрова-
дження ефективних і демократичних адміністративних процедур. 

З огляду на це, в Законі України “Про державну службу” 
треба визначити поняття державних послуг та адміністративних 
процедур, що має кореспондувати з положеннями створюваного 
Адміністративно-процедурного кодексу. В межах компетенції 
кожного органу слід затвердити перелік, порядок та регламенти 
надання державних послуг. Необхідно спрямувати ресурси адмі-
ністративної системи на досягнення належного рівня якості по-
слуг згідно з чітко визначеними критеріями.  

Прийняття Адміністративно-процесуального кодексу ство-
рить належне правове підґрунтя єдиних для всіх і обов’язкових, 
чітких та прозорих адміністративних процедур, якими буде керу-
ватись державний службовець у своїй діяльності, а також механі-
зму для запровадження дисциплінарного провадження, тобто по-
рядку накладення та оскарження дисциплінарних стягнень. 

Слід передбачити можливість досудового оскарження адмі-
ністративних рішень через створення апеляційних комісій. Пра-
вила поведінки державних службовців також повинні бути закрі-
плені на законодавчому рівні шляхом прийняття Кодексу поведі-
нки державних службовців. Їх порушення повинно тягнути за со-
бою дисциплінарну відповідальність. 

Все це, разом із забезпеченням правової та соціальної захи-
щеності державних службовців, їх політичної нейтральності, до-
зволить створити чіткий механізм відповідальності та підзвітнос-
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ті державних службовців, узгоджений з нормами адміністратив-
ного, цивільного, фінансового, трудового та кримінального права. 

Реформа державної служби має узгоджуватися з судовою 
реформою в частині запровадження адміністративної юстиції, яка 
дозволить забезпечити судовий захист прав громадян у стосунках 
з органами державної влади. 

Створення ефективної системи управління державною 
службою є необхідною умовою її подальшого інституційного 
розвитку та адаптації до стандартів ЄС. 

Потребує зміни організаційно-правовий статус органу управ-
ління державною службою. Зокрема, необхідно переглянути та 
уточнити його функції з метою удосконалення системи управлін-
ня державною службою та наближення її до стандартів ЄС. Доці-
льним буде створення системи управління інститутом державної 
служби, яка б об’єднувала керівників апаратів міністерств, закрі-
пивши за ними функції управління персоналом, керівників 
центральних органів виконавчої влади, заступників голів – керів-
ників апаратів місцевих державних адміністрацій та нові підроз-
діли, підпорядковані органу управління державною службою та 
відповідній місцевій державній адміністрації, створені на базі ка-
дрових служб та центрів перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників державних органів, органів місцевого самовря-
дування та керівників державних підприємств, установ, організа-
цій. При цьому призначення на посади державних службовців, які 
здійснюють управління державною службою, та їх звільнення 
доцільно проводити відповідно до чинного законодавства з ура-
хуванням подання органу управління державною службою та на 
основі висновку незалежної комісії з відбору кадрів. 

Необхідною умовою підвищення ефективності роботи інсти-
туту державної служби буде запровадження єдиної системи пла-
нування, орієнтованої на досягнення вимірюваного результату, 
оцінювання роботи державних службовців на основі досягнення 
запланованих результатів та стимулювання, прив’язаного до ре-
зультатів оцінки. 

Проведення цієї роботи потрібно пов’язати з заходами по за-
провадженню стратегічного планування роботи органів виконав-
чої влади. При цьому слід звернути увагу на встановлення прямої 
відповідності між цілями роботи державних службовців та ціля-
ми діяльності відповідних окремих органів виконавчої влади та їх 
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структурних підрозділів. Впровадження стратегічного плануван-
ня забезпечить системний підхід до проведення функціонального 
аналізу органів виконавчої влади. 

Вдосконалення системи відбору, призначення на посади, про-
сування по службі та ротації кадрів. Існуюча практика конкурсу, 
стажування та кадрового резерву поступово має бути замінена на 
більш ефективну систему оцінки кандидатів на посади державних 
службовців новостворюваними незалежними інституціями з від-
повідними повноваженнями, просування по службі та ротації за 
спеціальними програмами кар’єрного зростання, безпосередньо 
пов’язаними зі спеціальним навчанням. 

Мають бути розроблені та запроваджені нові вимоги, крите-
рії для кандидатів та прозорі механізми призначення на посади 
вищих категорій посад державних службовців. 

Однією з вимог до кандидатів на посади державних службо-
вців у найближчій перспективі має стати вільне володіння при-
наймні однією з офіційних мов ЄС. 

Вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації кадрів. Система професійного навчання 
державних службовців має бути спрямована на підготовку висо-
кокваліфікованих менеджерів у сфері державного управління. 
Зміст навчання повинен бути жорстко зорієнтований на забезпе-
чення державних службовців необхідними знаннями та вміннями 
щодо виконання ними своїх повноважень з реалізації функцій 
державної служби, зокрема управління процесом вироблення 
державної політики, управління програмами та проектами, на-
дання державних послуг. У структурі навчальних програм необ-
хідні модулі, які забезпечать можливість якісного здійснення 
державним службовцем аналізу політики, організації комуніка-
цій, управління змінами. Потрібно започаткувати експертизу змі-
сту навчання, враховуючи відповідні напрацювання в країнах – 
членах ЄС, утворити інститут конкурсу і гласної апробації із за-
лученням практиків навчальних посібників, підручників, інших 
методичних інструментів. Все це буде сприяти підвищенню гото-
вності молодого фахівця без тривалої адаптації долучитися на рі-
вних до роботи апарату. 

Система короткотермінових курсів підвищення кваліфікації 
має бути поступово переведена на систему безперервного на-
вчання безпосередньо на робочому місці, в тому числі із викорис-
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танням можливостей дистанційного навчання, створенням мереж 
та проведенням регулярних форумів державних службовців з обмі-
ну досвідом та обговорення актуальних практичних проблем дер-
жавного управління із залученням експертів країн – членів ЄС. 

Важливим фактором стимулювання інституційного розвитку 
та наближення системи державного управління до стандартів ЄС 
є механізм так званого “споріднення” (twinning). Цей механізм 
передбачає співпрацю державних службовців різних країн, що 
обіймають подібні посади в аналогічних інституціях, та допома-
гає країнам – кандидатам на вступ до ЄС створити сучасну та 
ефективну систему державного управління із відповідними стру-
ктурами, людськими ресурсами та навичками управління. 

Належне інституційне забезпечення процесу європейської 
інтеграції. Необхідно продовжити розбудову інституційної ін-
фраструктури управління процесом європейської інтеграції через 
визначення змісту та порядку функціонування підрозділів з пи-
тань європейської інтеграції центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади з урахуванням досвіду країн – кандидатів на вступ 
до ЄС. 

Іншим напрямком має стати забезпечення цих підрозділів 
спеціально підготовленими кадрами. Особливу увагу слід приді-
ляти освоєнню норм європейського права та механізмів діяльнос-
ті інституцій, вмінь ведення переговорного процесу. Для цього 
необхідною умовою є досконале володіння англійською та фран-
цузькою мовами. 

Для забезпечення ефективності наскрізного управління про-
цесом європейської інтеграції необхідно запровадити спеціальні 
“орієнтаційні” навчальні програми для всіх державних службов-
ців. Головною метою таких програм повинно стати формування 
розуміння процесу європейської інтеграції як інструменту для 
досягнення стандартів життя ЄС. 

На основі цієї Концепції та з урахуванням аналізу результа-
тів виконання Стратегії реформування системи державної служби 
в Україні має бути розроблена і затверджена середньострокова 
Програма реформування державної служби України. Програма 
передбачатиме визначення відповідальних інституцій, термінів та 
ресурсів, необхідних для реалізації чіткого плану законодавчих та 
інституційних заходів. 
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Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої 
системи державного управління, яка забезпечить становлення 
України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейсь-
кої держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, 
культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником 
у світі та Європі. Її метою є також формування системи держав-
ного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а 
головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, наці-
ональним інтересам. 

Для підвищення ефективності системи державної служби 
Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 
було затверджено Стратегію реформування системи державної 
служби в Україні, яка передбачала реформування системи дер-
жавної служби в Україні на 2000-2004 рр. за декількома напрям-
ками.  

Серед них важливе місце посідає удосконалення класифікації 
посад державних службовців. У побудові системи сучасної         
державної служби необхідно виходити з чіткого визначення фун-
кцій органів державної влади і посадових осіб, створення опти-
мальної структури управління і розмежування повноважень кож-
ного органу. 

У класифікації посад в органах державної влади за змістом і 
характером діяльності, способом призначення і наділення повно-
важеннями доцільно законодавчо визначити такі типи посад: по-
літичні, адміністративні і патронажні. 

Важливим напрямком реформування системи державної 
служби України є забезпечення конкурентності, об’єктивності і 
гласності під час прийому і просування по службі. Попередження 
рецидивів непрофесіоналізму і некомпетентності формування ка-
дрового потенціалу необхідно здійснювати на основі висококва-
ліфікованих фахівців нової генерації. З цією метою необхідні 
більш прозорі, об’єктивні процедури прийняття на державну 
службу, впровадження єдиного порядку проведення відкритого 
конкурсу і стажування зі складанням іспиту.  

У ході реформування системи державної служби необхідно 
здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення адмініс-
тративної культури державних службовців, змінити в суспільній 
свідомості негативний імідж державної служби. Необхідно роз-
робити принципи взаємодії органів державної влади, органів міс-



 196 

цевого самоврядування і їхніх посадових осіб із громадськістю, 
прийти до принципово нового типу взаємин між громадянами і 
держслужбовцями, в основі яких були б пріоритети прав і свобод 
людини, повага до особистості, висока культура спілкування. 
Крім названих, до важливих напрямків, передбачених Стратегією 
реформування системи державної служби в Україні, слід віднести 
такі:  
• посилення мотивації та стимулювання праці, заохочення 

державних службовців, їх соціальної захищеності;  
• оптимізація управління державною службою; 
• посилення відповідальності за неналежне виконання службо-

вих обов’язків та неналежну роботу щодо запобігання про-
явам корупції; 

• наукове забезпечення реформування державної служби. 
У ході реалізації пункту 31 згаданої стратегії Постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 953 була за-
тверджена “Наукова програма дослідження розвитку державної 
служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного 
управління”.  

Метою Програми є встановлення та визначення тенденцій і 
процесів державотворення, закономірностей функціональної дія-
льності системи державної служби та розроблення на їх основі 
моделей, методик, технологій і заходів забезпечення державного 
управління якісними кадровими ресурсами. 

Основними напрямами Програми є: 
• удосконалення правових і соціальних засад та моделей ефек-

тивного функціонування системи державної служби; 
• створення методологічних основ та комплексу методів і за-

собів супроводження державної служби, підтримки процесу 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і керівників державних підприємств, 
установ і організацій; 

• розроблення застережних заходів і методів запобігання зло-
вживанням і корупції серед державних службовців та реко-
мендацій до створення відповідного правового поля; 

• створення системи методів і реалізація заходів, у тому числі з 
використанням комп’ютерних технологій, для забезпечення 
прозорості діяльності органів державної влади;  
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• моніторинг ефективності роботи органів державної влади та 
їх посадових осіб;  

• виконання Законів України “Про державну службу” та “Про 
боротьбу з корупцією”;  

• організація цільових досліджень у сфері навчання державних 
службовців. 
Цільовою функцією Програми є організація та координація 

зусиль наукових установ і організацій, забезпечення необхідних 
умов для проведення, використання фундаментальних наукових 
досліджень з питань державної служби, а також впровадження їх 
результатів у практику. 

Безпосередні виконавці заходів Програми з числа наукових 
установ і організацій визначаються Головдержслужбою шляхом 
проведення тендера і укладення за його результатами договорів. 

Реалізація Програми передбачає, крім іншого: 
• вирішення питань побудови системи підготовки, перепідго-

товки та підвищення кваліфікації державних службовців, зо-
крема отримання практичних рекомендацій з удосконалення 
нормативно-правового забезпечення очно-заочної, дистан-
ційної і екстернатної форм професійного навчання держав-
них службовців; 

• розроблення науково обґрунтованих методики і змісту ква-
ліфікаційних завдань для проведення державної атестації ма-
гістрів за спеціальністю “державна служба”.  
Отже, діюча система навчання державних службовців, яка 

включає Українську Академію державного управління при Пре-
зидентові України і її 4 філіали, 9 вищих навчальних закладів IV 
рівня акредитації, 23 територіальних центри підвищення кваліфі-
кації, галузеві інститути підвищення кваліфікації, є потенційним 
користувачем результатів наукових досліджень. 

Також у ході реалізації Стратегії з метою визначення шляхів 
удосконалення державної служби Указом Президента України від 
5 березня 2004 року № 278/2004 схвалено Концепцію адаптації 
інституту державної служби в Україні до стандартів Європей-
ського Союзу. 

Актуальне значення Концепції пов’язано із стратегічними 
завданнями України щодо здійснення комплексу системних пере-
творень і створення реальних (внутрішніх) передумов для вступу 
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до Європейського Союзу та наближення державної служби до за-
гальноприйнятих її засад для країн – членів ЄС.  

Діюча система державної служби в Україні має певні про-
блеми, які потребують подальшого вирішення, в тому числі шля-
хом адаптації цього інституту до стандартів Європейського Сою-
зу. Зокрема, це стосується: 
• суміщення політичних і адміністративних повноважень у 

межах однієї посади; 
• підвищення ефективності системи управління державною 

службою; 
• проходження державної служби в державних органах, діяль-

ність яких регламентується спеціальним законодавством; 
• функцій державних службовців щодо їх участі у розробленні 

та забезпеченні реалізації державної політики; 
• впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання 

роботи державних службовців; 
• удосконалення системи оплати праці державних службовців; 
• питання щодо порядку надання державних послуг та норма-

тивного врегулювання вимог професійної етики державних 
службовців;  

• системи добору, призначення на посади, просування по слу-
жбі, ротації державних службовців та їх професійного на-
вчання. 
Концепція спрямована на подальше вдосконалення інститу-

ту державної служби в Україні в рамках адаптації його до станда-
ртів Європейського Союзу, що, зрештою, сприятиме більш по-
вній реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів 
громадян, наданню їм у належному обсязі якісних державних по-
слуг.  

Адаптація інституту державної служби в Україні до стандар-
тів Європейського Союзу має здійснюватися за такими пріорите-
тними напрямами: 
• вдосконалення правових засад функціонування державної 

служби; 
• реформування системи оплати праці державних службовців; 
• встановлення порядку надання державних послуг та вдоско-

налення нормативного регулювання вимог професійної етики 
державних службовців;  
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• вдосконалення та підвищення ефективності управління дер-
жавною службою; 

• професіоналізація державної служби. 
Також у відповідності до Указу Президента України від 5 бе-

резня 2004 р. “Про Концепцію адаптації інституту державної 
служби України до стандартів Європейського Союзу” Кабінет 
Міністрів України утворив в Автономній Республіці Крим, обла-
стях України, в містах Києві та Севастополі управління держав-
ної служби, які є територіальними органами Головного управлін-
ня державної служби. Було затверджене “Типове положення про 
управління державної служби” в цих адміністративних одиницях 
України, яке визначило їх завдання та повноваження в питаннях 
управління державною службою.  

Усвідомлення необхідності удосконалення системи управ-
ління державною службою знайшло своє відображення в розроб-
лених за останній час проектах Закону України “Про державну 
службу в органах виконавчої влади”. На відміну від діючого За-
кону, вони передбачають окремий розділ, присвячений характе-
ристиці самої системи управління державною службою в Україні 
та її завданням. Так, зокрема, передбачається, що управління 
державною службою в органі виконавчої влади або його апараті 
здійснюється керівником державної служби у цьому органі або 
його апараті. Таким керівником є особа, яка займає у ньому вищу 
посаду державної служби, а саме: 

1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України – Державний 
секретар Кабінету Міністрів України; 

2) у міністерстві – державний секретар міністерства; 
3) в іншому органі виконавчої влади – його керівник. 
Керівник державної служби в органі виконавчої влади або 

його апараті: 
1) забезпечує виконання завдань, поставлених перед держав-

ною службою; 
2) забезпечує створення та ефективне функціонування сис-

теми оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців; 

3) організовує належний документообіг та діловодство; 
4) організовує проведення конкурсів на посади категорій “Б”, 

“В” і “Г” та забезпечує прозорість і об’єктивність цих конкурсів 
відповідно до вимог цього Закону; 
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5) призначає осіб на посади категорій “Б”, “В” і “Г”, звільняє 
їх з цих посад; 

6) присвоює ранги державним службовцям, які займають по-
сади категорій “В” і “Г”;  

7) здійснює контроль за виконавською дисципліною в органі 
виконавчої влади; 

8) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних служ-
бовців;  

9) приймає в межах своєї компетенції рішення про притягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності державних службовців;  

10) забезпечує об’єктивне застосування дисциплінарних про-
цедур до державних службовців; 

11) забезпечує заохочення державних службовців. 
З питань забезпечення функціонування державної служби 

керівник державної служби в органі виконавчої влади або його 
апараті підзвітний і підконтрольний Адміністрації державної 
служби України. 

Саме в такому напрямку скоріше всього буде здійснюватися 
реформування системи управління державною службою в Україні. 

 
 
 
Ключові слова і терміни:  

• державна служба 
• управління державною службою 
• інститут управління 
• Головне управління державною службою (Головдержслуж-

ба) 
• Координаційна рада з питань державної служби при Прези-

дентові України 
• методи управління 
• соціально-психологічні методи 
• економічні методи, адміністративні методи 
• політичні методи 
• метод інформаційного забезпечення 
• ідеологічний метод 
• функції управління 
• форми управлінського впливу 
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• державний контроль 
• реформа державної служби 

 
 
 
Контрольні питання 

1. Чим обумовлена необхідність управління державною служ-
бою в Україні? 

2. Якими є правові основи діяльності головних інститутів 
управління системою державної служби в Україні? 

3. Проаналізуйте основні завдання, які має перед собою систе-
ма управління державною службою в Україні. 

4. Від чого залежить ефективність використання методів 
управління в державній службі України? 

5. Яким чином в Україні здійснюється координація діяльності всіх 
інституцій, пов’язаних з управлінням державною службою? 

6. Які проблеми здатний вирішувати механізм координації 
управління державною службою? 

7. Якими є головні завдання, права та функції Головного управ-
ління державної служби? 

8. Яким чином сьогодні забезпечується інформаційно-
аналітична, експертна та організаційна підтримка розвит-
ку державного управління в Україні? 

9. Назвіть існуючі системи класифікації методів управління. 
10. Назвіть основні чинники, які забезпечують ефективність 

реформування державної служби в Україні. 
11. Проаналізуйте головні напрямки адаптації інституту дер-

жавної служби України до умов Європейського співтовари-
ства. 
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