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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення нашої держави, утвердження цивілізова(

них норм суспільного життя та інтегрування країни до світо(
вого співтовариства неможливі без висококваліфікованих
управлінських кадрів нової формації. У зв'язку з цим де(
далі більшого значення набуває особистий чинник, наукові
знання та компетентність державних службовців, які по(
винні: досконало знати законодавчі та нормативні акти, що
регламентують діяльність органів державної влади; доб(
ре розуміти основні тенденції сучасної політики, економі(
ки, права тощо; професійно володіти специфічними зав(
даннями відповідно до їх функціональної діяльності. Лише
такий персонал буде здатний прогнозувати розвиток пол(
ітичних, економічних і соціальних сфер, запобігати вико(
ристанню застарілих стереотипних форм роботи та нада(
вати державно(управлінській діяльності цільового спряму(
вання.

Разом із тим, зростання нових вимог до ролі професі(
оналів у процесі державотворення потребують удоскона(
лення вітчизняної моделі управління державної службою,
а також зумовлюють застосування інноваційних підходів
до розробки та впровадження типових посадових
інструкцій державного службовця. Правильно складена
типова інструкція державного службовця гарантує раціо(
нальне та ефективне виконання службовцем своїх поса(
дових обов'язків, надання якісних державних послуг на(
селенню, чітке усвідомлення відповідальності за непра(
вомірні дії або бездіяльність.

Для нової української державності закономірним є
звернення до зарубіжної практики роботи з кадрами, де
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нагромаджено певний досвід щодо їх вирішення, а саме
Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розробки типової інструкції державного
службовця у науковій літературі розглядаються фрагмен(
тарно. Так, Ю. Кальниш [6] та О. Литвин [8] у своїх робо(
тах аналізують роль посадової інструкції державного служ(
бовця у ракурсі посилення дисципліни та забезпечення дис(
циплінарної відповідальності. Н. Бондарчук [1] вважає, що
посадова інструкція державного службовця є основою оц(
інювання професіоналізму службовців при проходженні
державної служби та служби в органах місцевого самовря(
дування. Крім того, на думку Л. Гогіної [3], посадова
інструкція державного службовця є підставою удоскона(
лення професійного навчання державно(управлінських
кадрів. Комзюк В.Т. [7] розглядає посадові характеристи(
ки через права і обв'язки посадової особи митної служби
України. Хаджирадєва С.К. [12] аналізує сучасні підходи до
професіоналізації державної служби і зазначає, що поса(
дова інструкція державного службовця повинна відобра(
жати його професійний рівень. В. Сороко [11] розглядає
типові професійно(кваліфікаційні характеристики посад
державних службовців і пропонує застосовувати профілі
компетентності.

Таким чином, посадова інструкція державного служ(
бовця розглядається з різних аспектів: через призму про(
фесіоналізму, відповідальності, прав, обов'язків, освітньо(
кваліфікаційного рівня, елемента посилення дисципліни
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тощо.
Сьогодні у науковій літературі не розглядаються пи(

тання оптимізації розробки типової інструкції державного
службовця з урахуванням європейського досвіду.

Метою статті є системний аналіз проблеми розробки
типової інструкції державного службовця з урахуванням
європейського досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо поняття "посадова інструкція". Посадова

інструкція — це правовий акт індивідуальної спрямованості
або застосування норми права. У менеджменті посадова
інструкція розглядається як документ, що регламентує
діяльність кожної посади та містить вимоги до працівника,
що її займає.

Існують два види інструкцій, що визначають правове
положення працівника на робочому місці: 1) посадова
інструкція для службовців; 2) робоча інструкція для робіт(
ників.

Посадова інструкція розробляється для кожного дер(
жавного службовця може складатися з таких розділів: за(
гальна частина, функції, обов'язок робітника, взаємовід(
носини (зв'язки за посадою), відповідальність працівника,
оцінка роботи.

Посадові інструкції для державних службовців в Ук(
раїни розробляються на підставі Довідника типових
професiйно(квалiфiкацiйних характеристик посад держав(
них службовців [4]. Так, у вищезазначеному довіднику виз(
начені типові професійно(кваліфікаційні характеристики
державних посад за такими чотирма групами:

І група — державні посади міністерств, інших цент(
ральних органів виконавчої влади (директори департамен(
ту, заступник директора департаменту, заступник дирек(
тора департаменту — начальник відділу, начальник само(
стійного управління (самостійного відділу), заступник на(
чальника самостійного управління — начальник відділу,
заступник начальника самостійного відділу, начальник те(
риторіального управління, начальник управління у складі
департаменту, начальник відділу у складі управління (зав(
ідувач сектора у складі самостійного відділу), заступник
начальника управління у складі департаменту, відділу у
складі управління, начальник відділу у складі управління
(завідувач сектора у складі самостійного відділу), заступ(
ник начальника відділу у складі управління, завідувач сек(
тора, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст
І категорії, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст;

ІІ група — державні посади місцевої державної адмін(
істрації (начальник головного управління, управління (са(
мостійний відділ, служба), заступник начальника головно(
го управління, управління (самостійного відділу, служби),
начальник управління у складі головного управління, на(
чальник відділу у складі управління, заступник начальни(
ка управління у складі головного управління, відділ у складі
управління, завідувач сектора апарату місцевої державної
адміністрації, головний спеціаліст, провідний спеціаліст,
спеціаліст І категорії, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст);

ІІІ група — державні посади, що мають наскрізний ха(
рактер (керуючий справами, керівник кадрової служби, ке(
рівник правової служби, начальник організаційного
відділу, начальник відділу — головний бухгалтер, началь(
ник загального відділу (відділу діловодства та контролю),
головний (провідний) спеціаліст — юрисконсульт, голов(
ний інспектор (інспектор) з охорони праці, головний спе(
ціаліст — бухгалтер, провідний спеціаліст — бухгалтер,
спеціаліст (І, ІІ категорії) — бухгалтер, головний спеціаліст
з питань кадрової роботи та державної служби, провідний

спеціаліст, спеціаліст (І, ІІ категорії) з питань кадрової ро(
боти та державної служби, спеціаліст (І, ІІ категорії) —
юрисконсульт, секретар колегії);

ІV група — державні посади патронатної служби (кер(
івник служби міністра, керівник прес(служби, помічник ке(
рівника, помічник(консультант народного депутата Украї(
ни, радник, консультант) [4].

Вимоги до всіх груп посад майже типові: знання зако(
нодавства в межах виконання своєї діяльності, Конституції
та Закону України "Про державну службу", комунікативні
навички та навички роботи з комп'ютером, отримання сту(
пеня магістра з державного управління тощо. Тобто не
існує індивідуальних, конкретних вимог до фахівців, які об(
ійматимуть певні державні посади, оскільки групи держав(
них посад — неоднорідні за своїми функціями, а тому і
вимоги до них повинні бути диференційованими [9, с.158].

У період адміністративної (командної) економіки в
СРСР питанню розробки посадових інструкцій приділяла(
ся величезна увага, оскільки жорстко нормувалися струк(
тури управління, штатний розпис, посади та ставки з опла(
ти праці [5, с. 296].

В умовах розбудови ринкової економіки в Україні си(
туація прямо протилежна. За оцінками експертів, посадові
інструкції складені за принципом відписки, як правило,
представлені на 3—4(х сторінках друкованого тексту і не
відповідають сучасним вимогам державотворення. У
більшості органів державної влади посадові обов'язки між
співробітниками розподілені в робочому порядку, але не
закріплені формально, велика частина працівників у своїй
діяльності спираються на вказівки керівництва, а не поса(
дові інструкції.

Крім того, слід зазначити, що складання посадових
обов'язків державного службовця є однією з важливих
умов якісного виконанням цим службовцем своєї роботи.
Водночас слід зауважити, що свої посадові обов'язки дер(
жавні службовці часто переписують із старих зразків, роз(
робляють їх самі для себе (під себе), поспіхом, "до ранку"
або про їх існування в організації взагалі не знають. Ре(
зультатом такої творчості є непродумані, неоптимальні
організаційні структури, дублювання функцій і завдань
підрозділів і окремих службовців або явна невідповідність
записаного в посадовій інструкції фактичним функціям
державного службовця.

Проаналізуємо розподіл державних посад в Євро(
пейських країнах з метою вироблення інноваційних ме(
ханізмів розроблення типової посадової інструкції держав(
ного службовця. У міжнародній практиці використовують(
ся два критерії: визначення рангу посади і визначення рангу
особи.

У Франції державні посади поділяються на:
— функціонерів та службовців, які призначені на по(

стійну посаду і введені в штат із наданням чину і підпоряд(
ковуються статуту;

— нефункціонерів, які набираються за контрактом і
не включаються в штат. Серед них помічники, сезонні ро(
бочі, службовці з почасовою оплатою та інші.

Крім того, у Франції є такі види публічної служби:
— політична, до якої належать міністри, їх заступник

та інші, які хоч і мають частину привілеїв державних служ(
бовців, але призначаються поза конкурсом, а їх звільнен(
ня не потребує жодного обгрунтування;

— цивільні, до яких належать адміністративні спів(
робітники міністерств, департаментів, місцевих органів
державної влади та місцевого самоврядування, які призна(
чаються за конкурсом (як правило) та мають значні гарантії
від звільнення, закріплені в законодавстві;
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— воєнізовані (міліарні), до яких належать військовос(
лужбовці, співробітники префектур, судів, поліції, жандар(
мерії, авіадиспетчери та ін.

Службовці цивільного виду служби поділяються:
— за розрядами (кваліфікація, що дає право на занят(

тя тієї чи іншої посади);
— за посадами (сукупність прав та обов'язків);
— за групами (сукупність ієрархічно рівних посад у

різних галузях діяльності);
— за класами (характеристика статусу чиновника, важ(

ливості та складності виконуваної ним роботи) [10, с. 315].
Класи А, В, С, Д відображають становище чиновників

у державному апараті та відповідальність їх роботи.
До класу А (керівники) належать усі керівні службовці

державної адміністрації, в тому числі: державні секретарі
міністерств, керівники департаментів та відділів мініс(
терств, парламентські секретарі, їх заступники та інші, які
становлять не більше 20% від загальної чисельності ци(
вільних службовців.

До класу В (відповідальних виконавців) належать кер(
івники груп та проектів у міністерствах, провідні фахівці
міністерств і департаментів, керівники та провідні фахівці
місцевих органів державної влади, які становлять близько
41% від загальної чисельності цивільних службовців.

До класу С (спеціалістів) належать архітектори, вик(
ладачі, інженери, лікарі, які працюють у міністерствах, їх
місцевих органах чи установах, які становлять близько 32
% від загальної чисельності цивільних службовців.

До класу Д (допоміжних та технічних службовців) на(
лежать клерки, субклерки (помічники клерків), друкарки,
секретарки та інші, які становлять близько 7 % від загаль(
ної чисельності цивільних службовців [13, с. 330—331].

Посадові інструкції цивільного службовця у Франції за(
лежать від функцій, які виконують службовці в межах по(
вноважень.

У ФРН до державних службовців зараховуються три
категорії осіб:

1) чиновники (власне державні службовці, які: пов'я(
зані з федеральними, земельними чи самоврядованими
органами публічно(правовими відносинами; наділені влад(
ними повноваженнями; призначаються на посади довічно;
отримують оплату праці у вигляді грошового утримання,
розмір якого залежить від рангу і категорій посади; після
відставки отримують державні пенсії з федерального чи
земельного бюджету);

2) службовці (особи, які: пов'язані з федеральними,
земельними чи самоврядованими органами, установами
приватноправовими відносинами за строковими трудови(
ми угодами; не наділені владними повноваженнями; отри(
мують оплату праці згідно з тарифними угодами; після до(
сягнення пенсійного віку отримують пенсії за соціальним
страхуванням);

3) робітники (наймані технічні працівники, які пов'язані
з федеральними, земельними, самоврядованими органа(
ми, установами чи підприємствами приватноправовими
відносинами за строковими трудовими угодами; отриму(
ють оплату праці згідно з тарифними угодами; після до(
сягнення пенсійного віку отримують пенсії за соціальним
страхуванням) [10, с. 410].

У Великій Британії, починаючи з 1971 р., був запро(
ваджений наступний поділ державних посад.

Групу старших політичних та адміністративних ке(
рівників склали чиновники адміністративного класу в ранзі
помічника заступника, заступника постійного секретаря,
постійного секретаря. Вони несуть особисту відпові(
дальність безпосередньо перед міністром за керівництво

у своїй галузі адміністративно(державного управління.
Друга група — адміністративна. Вона включає два сту(

пеня: учень адміністратора та старший виконавець. Адмі(
ністративна група вирішує велике коло питань — від коор(
динації діяльності держапарату та керівництва роботою
міністерств до виконання звичайних канцелярських обо(
в'язків.

Третя група об'єднує науково(професійних працівників
та технічних спеціалістів. До неї входять архітектори, вчені,
інженери, які зайняті проблемами освіти та професійної
підготовки чиновників. Організована також допоміжна гру(
па технічних працівників. Це креслярі, діловоди, які вико(
нують суто виконавську роботу [2, с. 164].

У ФРН та Великій Британії також посадові інструкції
формуються не під певну посаду, а під повноваження дер(
жавного службовця.

У США до державних службовців належать працівни(
ки апарату міністерств (департаментів) та їх місцевих
органів, військовослужбовці, судді, співробітники ФБР,
ЦРУ, федеральної поштової служби тощо.

Поділ усіх державних посад у США здійснюється на
двома типами:

1) політичні керівники, що призначаються поза конкур(
сом (міністри, керівники ЦРУ, ФБР тощо);

2) кар'єрні (професійні бюрократи), що призначають(
ся за конкурсом, але частина посад, на яких конкурси вва(
жаються недоцільними, віднесені до реєстрів "А" і "В". До
реєстру "А" належать посади, що заповнюються без
іспитів, такі як капелани (священики) Міністерства оборо(
ни, юристи, службовці Федеральної резервної системи. До
реєстру "В" належать посади з вступним, але не конкурс(
ним, іспитом: чиновники розвідувального співтовариства
США, інспектори Міністерства фінансів, категорія "PL" —
службовці NASA та ін.

Державні посади поділені на 23 розряди, а саме:
— розряди 1—4 — нижчий (технічний) персонал.

Службовці цих категорій виконують просту рутинну робо(
ту або не складну роботу під керівництвом та загальним
спостереженням. Ці службовці або не виносять незалеж(
них суджень, або виносять відповідно до провідної пол(
ітичної точки зору та відповідних процедур. За своїм ма(
теріальним станом вони належать до низькооплачуваних
працівників;

— розряди 5—8 — виконавчий персонал, для вико(
нання роботи їм потрібні спеціальні знання та підготовка,
а також здібності до індивідуальної роботи. Цей персонал
має дипломи вищих навчальних закладів. Він не виконує
будь(яких адміністративних функцій, а професійна діяль(
ність проходить під загальним спостереженням. За своїм
матеріальним становищем вони належать до категорії се(
редньооплачуваних працівників;

— розряди 9—14 — середній керівний персонал (ке(
рівники груп, відділів). Службовці 11 категорії повинні бути
здатними приймати рішення, 12 категорії — проявляти
здібності до керівництва, 13 категорії — можуть бути по(
мічниками голів невеликих підрозділів, 14 категорії — го(
ловами підрозділів або бюро;

— розряди 15—18 — вищий керівний персонал (кері(
вники управлінь їх заступники). До числа їх обов'язків вхо(
дить планування та керівництво спеціалізованими програ(
мами виключної складності та відповідальності;

— розряди 19—23 — служба найвищих керівників (ке(
рівники державних агенцій, бюро, служб та їх заступники,
помічники та заступники міністрів) [2, с. 143—144; 13, с.
325].

Аналіз зарубіжного досвіду з класифікації державних
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посад та їх повноваження дає підстави зазначити, що в Ук(
раїні та США використовують метод визначення рангу по(
сад. Згідно з цим підходом посади класифікуються відпо(
відно до посадових обов'язків, що визначають ранг осо(
би, яка обійме цю посаду, а також її матеріальне забезпе(
чення. Класифікація посад є засобом визначення обо(
в'язків та умов відповідальності за посадою, ієрархії взає(
мовідносин у всіх структурах державної служби.

У той же час, у європейських країнах, зокрема в Німеч(
чині, Франції, Великій Британії, визначається кваліфіка(
ція, навички, уміння та здібності особи, на основі чого їй
присуджується відповідний ранг державної служби, який
не залежить від посади, котру займатиме даний службо(
вець.

Таким чином, розроблення типової інструкції держав(
ного службовця повинна здійснюватися на підставі функ(
ціональних обов'язків, які виконують державні службовці
в межах певної посади. На нашу думку, можливо запрова(
дити карти функціональних обов'язків працівника апарату
управління. Її переваги полягають в тому, що карта при(
пускає розрахунок кількісних показників виконання
функцій управління (трудомісткість, тривалість, терміни ви(
конання) на підставі нормативів управлінської праці або
експертних оцінок трудомісткості [5, с. 298—302]. Однак
ці розрахунки мають суб'єктивний характер, оскільки виз(
начаються на основі експертних нормативів витрат праці
керівників.

Крім того, для того, щоб посадові інструкції були ефек(
тивними, конкретними, дуже важливо провести ретельне
обстеження в розрізі посадової інструкції по кожному пра(
цівнику, охарактеризувати діяльність посадової особи.
Складовими елементами такої діяльності є дія, процедура
і функція. Дія — первинний елемент діяльності управлі(
нської особи, що полягає у формуванні або передаванні
певного показника господарської діяльності. Процедура
є сукупністю дій, необхідних для того, щоб одержати
інформаційне повідомлення (документ). Функція посадо(
вої особи — це сукупність процедур для здійснення тієї
або іншої цілі, завдання.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз наукової літератури з проблем роз(

роблення типової посадової інструкції державного служ(
бовця дає підстави зазначити, що у типовій посадовій
інструкції розробленої на засадах європейських традицій
повинні бути наступні пункти.

1 Професійно(ділові якості (професійна компе(
тентність, організаторські здібності, вміння впливати на
людей, вміння переконувати, ініціативність, добросовіс(
ність, відповідальність, розсудливість, здатність до само(
вираження, досвідченість, системність професійних знань,
здатність до навчання).

2. Морально(етичні якості (політична зрілість, обіз(
наність з питань внутрішньої і зовнішньої політики, почут(
тя міри в користуванні особистою владою, чесність, по(
рядність, самовідданість, впевненість у собі, почуття но(
вого, прогресивного, самокритичність, висока культура по(
ведінки, тактовність, уважність).

3. Особистісні якості (розум, ерудиція, інтелігентність,
комунікабельність, обдарованість, доступність, хороша па(
м'ять, витримка, вимогливість, цілеспрямованість, твер(
дість характеру, відкритість, здоров'я, здатність до пере(
вантажень).

4. Рівень освіти (також зазначити додаткові курси, які
повинен проходити державний службовець на зазначеній
посаді).

5. Відповідальність за неправомірні дії (або без(
діяльність).

6. Досягнення (наукові праці, розробки, впрова(
дження, результати попередньої роботи тощо).

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Аналіз підходів до вироблення типових посадових

інструкцій для державних службовців центральних органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, вироблен(
ня шляхів удосконалення розробки таких інструкцій.
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