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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах відсутності значного національного досвіду

державобудування, Україна має звертатися до європейсь-
кого досвіду, і в контексті, і поза перспективами євроінтег-
рації. Адже це найближчі соціокультурні зразки й практики
управлінської діяльності, застосування яких вимагає в нашій
країні мінімум адаптації. Критичне осмислення зарубіжно-
го досвіду із врахуванням як новітніх економічних, політич-
них, управлінських знань (теорій, концепцій), так і національ-
ної специфіки в Україні дасть змогу створити сучасну, висо-
коефективну систему державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Адаптація діючої системи державного управління Ук-
раїни до європейських моделей є об'єктом уваги таких на-
уковців і практиків, як Г. Атаманчук, І. Грицяк, В. Долечеко,
А. Кондратюк, А. Чемерис. Більшість уже існуючих дослід-
жень присвячена аналізу практичних напрямів трансфор-
мації системи державного управління в Україні відповідно
до європейськихстандартів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення та аналіз основних проблем,

які перешкоджають процесу адаптації державної служби в
Україні до стандартів Європейського Союзу та пошук шляхів
їх вирішення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж говорити про адаптацію державної служби в

Україні до європейських стандартів необхідно чітко розумі-
ти, що собою являють ці демократичні стандарти. В літера-
турі немає чіткого тлумачення поняття "європейські стандар-
ти". Деякі з авторів вважають, що поняття європейського стан-
дарту стосується тільки адміністративного простору. Інші вва-
жають, що європейські стандарти — це сукупність норм, прин-
ципів, правил організації діяльності державних структур. Де-
мократичні стандарти Європейського Союзу необхідні для
ефективної реалізації державної служби, хоча і не мають чітко
сформульованих норм, але визначаються законодавством і
реалізуються за допомогою комплексу програм та механізмів
контролю й підзвітності. Ці стандарти в країнах-членах Євро-
пейського Союзу втілені в різних нормативно-правових ак-
тах, серед яких закони про державну службу, адміністратив-
но-процедурні та процесуальні кодекси.

Європейське врядування гарантує належне управління
через такі базові демократичні принципи:

— відкритість (openess): передбачає активну комуніка-
цію із громадськістю стосовно завдань і обов'язків різних
органів влади та державних установ, а також рішень, які
приймаються ними;

— участь (participation): передбачає сприйняття грома-
дян та їхніх організацій не як пасивних об'єктів (або
суб'єктів) політики, а як безпосередніх, активних і зацікав-
лених сторін, що мають право брати участь у процесі прий-
няття адміністративних рішень;
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— підзвітність (аccountability): базується на засадах
права європейців на "належне управління", окрім традицій-
них типів відповідальності (політичної та адміністративної)
передбачає також обов'язок реагування влади на потреби
громадян;

— ефективність (еffectiveness): державна політика, за-
конодавча система повинні відповідати реальним суспільним
потребам, мати чіткі цілі й прийматися із врахуванням оцін-
ки їх очікуваного впливу та попереднього досвіду. Уп-
равлінські рішення мають прийматися своєчасно й перед-
бачати певну міру гнучкості в їх реалізації з метою враху-
вання місцевих умов, специфічних особливостей сфери уп-
равління;

— злагодженість (coherence): потребує не лише політич-
ного лідерства, а й більшої послідовності між різноманітни-
ми інструментами, механізмами політики та різними страте-
гіями впливу на одну й ту ж реальність.

На нашу думку, наближення інституту державної служ-
би в Україні до стандартів Європейського Союзу має
здійснюватись за такими пріоритетними напрямами:

— вдосконалення правових засад функціонування дер-
жавної служби;

— реформування системи оплати праці державних
службовців;

— встановлення порядку надання державних послуг та
вдосконалення нормативного регулювання вимог профес-
ійної етики державних службовців;

— вдосконалення та підвищення ефективності управ-
ління державною службою;

— професіоналізація державної служби.
У рамках європейських програм, розкриваються не

тільки загальні напрями діяльності, в яких необхідно усува-
ти невідповідності із стандартами Європейського Союзу, але
й конкретні проблеми. Серед основних проблем, які пере-
шкоджають реальній адаптації до умов Європейського
співтовариства і які потребують вирішення ми визначили такі:

1) незадовільний стан сучасного законодавства Ук-
раїни стосовно державної служби;

2) відсутність чіткого законодавчого розмежувування
політичних та адміністративних функцій у системі державно-
го управління, що призводить до необгрунтованої плинності
кадрів державної служби в залежності від політичних змін;

3) відсутні законодавчо закріплені критерії віднесення
до посад державних службовців працівників, які реалізують
відповідні державно-владні повноваження, а тому чітко не
визначено коло осіб, на яких поширюється законодавство
про державну службу;

4) діяльність держслужбовців залишається недостатньо
відкритою та прозорою, не створено умов для надійного
контролю за такою діяльністю з боку суспільства, що надає
додаткові можливості для зловживань, порушень, хабарів,
безвідповідальності;

5) низькою залишається якість управлінських послуг, які
надаються державними службовцями, відсутні чітко регла-
ментовані процедури та національні стандарти надання та-
ких послуг;

6) недосконалою є система проходження державної
служби, а саме система відбору, призначення на посади та
просування по службі;

7) не врегульоване питання запобігання конфлікту інте-
ресів на державній службі, тобто розмежування державно-
го і приватного секторів.

Що стосується сучасного законодавства України, то на
даний час інститут державної служби України діє на підставі
Закону України "Про державну службу" від 16.12.1993 №
3723-XII, який був прийнятий в час, коли країна здійснюва-
ла перехід до нової економічної і соціальної формацій. З
того часу, реформування держави відбувається досить
швидко, закон постійно доповнюється різноманітними підза-

конними актами. На сьогодні увесь цей громіздкий норма-
тивно-правовий "пласт" робить функціонування державної
служби малоефективним, ускладнює процес адаптації, зни-
жує спроможність державної служби в цілому.

Що стосується розмежування адміністративних і пол-
ітичних посад, то Україні слід врахувати досвід європейсь-
ких країн, які володіють ефективними та результативними
системами державної служби. Цікавим є досвід Польщі, де
розмежовані політичні та адміністративні посади у законо-
давстві. В Україні необхідно прийняти відповідний норма-
тивно-правовий акт, в якому необхідно визначити вичерп-
ний перелік посад, що належать до політичних.

З цією проблемою тісно пов'язана проблема відсутності
законодавчо закріплених критеріїв віднесення до посад дер-
жавних службовців працівників, які реалізують відповідні
державно-владні повноваження, а тому чітко не визначено
коло осіб, на яких поширюється законодавство про держав-
ну службу. В цьому напрямі також цікавим є досвід респуб-
ліки Польщі, де штат державних службовців включає тільки
ті посади, на які поширюється влада Голови Ради Міністрів.

Відсутність достатньої відкритості і прозорості у функці-
онуванні органів державної влади призводить до більших
проявів корупції та зловживань у сфері державної служби.
Щодо побудови системи управління конфліктом інтересів та
запобігання корупції на державній службі, то, в першу чергу,
необхідно впровадити нове антикорупційне законодавство та
забезпечити діяльність спеціально уповноваженого органу
(особи) з питань антикорупційної політики. Разом з тим, до-
сягти ефективності запобігання корупції неможливо без по-
будови відповідної системи професійного навчання держав-
них службовців з питань запобігання та протидії корупції.

Низькою залишається і якість державних послуг. Осно-
вою для встановлення порядку в процедурі надання держав-
них послуг має стати нормативне визначення поняття "дер-
жавні послуги". У межах компетенції кожного органу дер-
жавної влади необхідно на рівні стандартів визначити обсяг
державних послуг, порядок надання та критерії оцінки їх
якості, передбачивши запровадження відповідальності за
порушення порядку надання таких послуг. Вважаємо за не-
обхідне, модернізувати та удосконалити діяльність апаратів
державної влади, оптимізувати чисельність, постійно про-
водити моніторинги відповідності діяльності апаратів вимо-
гам суспільства. З огляду на це потребує вдосконалення
нормативне регулювання вимог професійної етики держав-
них службовців, підстав та процедури притягнення до відпо-
відальності за її порушення.

Врегулювання зазначених питань має узгоджуватися із
судовою реформою, заходами щодо запровадження адмі-
ністративної юстиції.

Одним із чинників, який сповільнює інтеграцію України
до Європейського Союзу є недостатньо ефективний кадро-
вий потенціал державної служби. Саме ефективна система
набору та відбору осіб на державну службу є головною умо-
вою ефективності державного управління загалом.

За наявності вакантних посад в органі державної влади
в 90% випадків оголошується конкурсний відбір. У Польщі
необхідною складовою процедури відбору є підготовка кан-
дидатів перед прийомом на роботу. Прикладом може слу-
гувати Національна школа державного управління в Польщі,
яка надає дворічну підготовчу програму для кандидатів на
державну службу.

Запозичення європейського досвіду конкурсного відбо-
ру державної служби можливе за повної гармонізації зап-
ропонованих елементів з існуючою системою державної
служби, та повинно відповідати вимогам часу, держави та
державних службовців, бути поступовим, доцільним, та
охоплювати такі аспекти:

— професіоналізм;
— залучення незалежних експертів;
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— вимоги до кандидатів на посади державних служ-
бовців тотожні вимогам до посади;

— відкритість для громадськості процедури конкурс-
ного відбору.

Для вирішення питання врегулювання конфлікту інте-
ресів на державній службі необхідним є прийняття Закону
України "Про конфлікт інтересів у діяльності публічних
службовців". На нашу думку, цей Закон дозволить визначи-
ти поняття, засади запобігання та способи врегулювання
конфлікту інтересів, що виникає в діяльності публічних служ-
бовців при виконанні ними своїх службових обов'язків, а
також засади відповідальності за порушення вимог цього
Закону.

Таким чином, для перетворення державної служби Ук-
раїни у державну службу європейського зразка необхідно
в законодавчих актах передбачити:

— встановлення публічно-правових відносин між дер-
жавними службовцями і державою;

— забезпечення політичної нейтральності державних
службовців шляхом розмежування політичних та адмініст-
ративних посад у системі виконавчої влади;

— чіткі критерії віднесення до посад державних служ-
бовців працівників, які виконують відповідні державно-
владні функції;

— реформування і законодавче врегулювання системи
оплати праці державних службовців;

— встановлення прозорих та справедливих принципів
відбору на посади державних службовців виключно на кон-
курсних засадах;

— запровадження в системі держслужби управління
персоналом, що базується на принципах законності та ком-
петентності;

— встановлення індивідуальної дисциплінарної відпов-
ідальності державних службовців, конкретного переліку
дисциплінарних порушень і дисциплінарних стягнень, про-
цедури наслідування їх та порядку оскарження.

ВИСНОВКИ
Державна служба є ключовим елементом системи дер-

жавного управління. Від ефективності її роботи залежить
подальший соціально-економічний розвиток держави та її
поступове наближення до загальноприйнятих засад діяль-
ності країн-членів Європейського Союзу.

Отже, говорячи про реформування державної служби
України в умовах адаптації до стандартів Європейського
Союзу, вважаємо за потрібне вдосконалити систему вже
діючих правових та соціальних засад функціонування дер-
жавної служби та її кадрового забезпечення та створити сис-
тему регламентів виконання державних послуг органами
державної влади та органами місцевого самоврядування.
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