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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прийняття у 1993 році Закону України "Про держав!

ну службу" [1] вважається першим офіційним кроком
на шляху формування інституту публічної служби у
нашій державі. Зазначимо, що у статті 2 Закону Украї!
ни "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу " у 1992 році військову службу було названо
"особливим видом державної служби" [1].

У 2001 році Законом України "Про службу в орга!
нах місцевого самоврядування" було узаконено і цей
вид публічної служби [1].

Законодавче визначення видів публічної служби
покликане допомогти впровадженню європейських
стандартів надання управлінських публічних послуг.

Формування публічної служби потребує нових
інструментів кількісного та якісного аналізу, терміно!
логії, зміни правового регулювання інституцій, визна!
чення їх статусу, тощо.

Важливим аспектом класифікації видів публічної
служби є розвиток адміністративної юстиції як інститу!
ту судового захисту прав людини від порушень з боку
влади, зокрема з приводу прийняття на публічну служ!
бу, її проходження та звільнення з неї [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми публічної служби та її складових розгля!
дали науковці В. Авер'янов, Ю. Битяк, І. Грицяк, М. Кар!
па, О. Лазор, В. Мартиненко, П. Павленчик, В. Погоріл!
ко, О. Фрицький, М. Цуркан, В. Шаповал, Ю. Шемшу!
ченко, Н. Янюк та інші

Для прикладу: Авер'янов В. розглядає теоретичні
питання створення нового законодавства про держав!
ну службу в Україні [3], Шаповал В. розробляє консти!
туційні аспекти державного органу [4], а Янюк Н. —
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правове регулювання атестації публічних службовців
[5]. Нова парадигма публічного управління перебуває у
фокусі дослідження Мартиненка В. [6], а принципи
здійснення публічної служби — предмет розробок Кар!
пи М. [7].

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

За умов законодавчо визначеного інституту публіч!
ної служби та його ключових складових — державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування
— одним із основних завдань є нормативно!правове
впорядкування переліку видів публічної служби та за!
конодавче визначення терміна "публічна адміністрація".

Мета цієї статті — проаналізувати становлення пуб!
лічної служби нашої держави, визначити її види та фор!
мування понятійного апарату при відсутності законодав!
чо визначеного терміну "публічна адміністрація".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стаття 3 Кодексу адміністративного судочинства

України визначає, що публічна служба — це: діяльність
на державних політичних посадах; професійна діяль!
ність суддів, прокурорів; військова служба; альтерна!
тивна (невійськова) служба; дипломатична служба; інша
державна служба; служба в органах влади Автономної
Республіки Крим; служба в органах місцевого самовря!
дування [1].

Два із восьми видів публічної служби визначено че!
рез діяльність.

Політична діяльність подана як виконання політич!
них функцій у органах публічної влади, а професійна
діяльність суддів та прокурорів — як виконання профе!
сійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахі!
вець.
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Решта шість видів для ідентифікації містять слово
"служба" у трьох його значеннях: дія за значенням "слу!
жити" тобто виконувати обов'язок, визначений посадою
(альтернативна (невійськова), дипломатична та інша
державна служба); перебування в армії, відбування
військового обов'язку (військова служба); місце, де хто!
небудь працює, служить (служба в органах влади Авто!
номної Республіки Крим та служба в органах місцевого
самоврядування) [8].

У статті 1 Закону України "Про державну службу"
дано визначення державної служби як: професійної
діяльності осіб (спеціалісти, фахівці); які займають по!
сади в державних органах та їх апараті (місце служби);
щодо практичного виконання завдань і функцій держа!
ви (виконують обов'язок визначений посадою) та одер!
жують заробітну плату за рахунок державних коштів
(праця, заняття як засіб існування). Ці особи є держав!
ними службовцями і мають відповідні службові повно!
важення.

Дане визначення є наскрізним, родовим та комплек!
сним і просте поглинання його терміном "публічна служ!
ба" є невиправданим. Це зумовило зникнення такого
виду публічної служби, як "професійна діяльність в орга!
нах виконавчої влади", і знеособлення його у терміні
"інша державна служба". Навіть попри те, що відповід!
но до указів Президента України від 30 травня 1995 року
№ 398/95 "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" та від
10 листопада 1995 року № 1035/95 "Про затверджен!
ня Програми кадрового забезпечення державної служ!
би та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій" було сформовано
освітню галузь "Державне управління" для підготовки
магістрів за спеціальностями "Державне управління" і
"Державна служба" [1] та наказом Національного аген!
тства України з питань державної служби від 13.09.2011
№ 11 "Про Довідник типових професійно!кваліфікацій!
них характеристик посад державних службовців" зат!
верджено відповідні типові професійно!кваліфікаційні
характеристики посад державних службовців [9].

Стаття 1 Закону України "Про дипломатичну служ!
бу" [1] визначає, що дипломатична служба України —
це професійна діяльність громадян України, спрямова!
на на практичну реалізацію зовнішньої політики держа!
ви, захист її національних інтересів у сфері міжнарод!
них відносин, а також прав та інтересів громадян і юри!
дичних осіб за кордоном, а дипломатичний працівник
— державний службовець, який має відповідний дип!
ломатичний ранг і, як зазначено у ст.2 цього закону,
відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дип!
ломатичної служби, регулюються, серед іншого, Зако!
ном України "Про державну службу".

Не відповідало науковим підходам прийняття зако!
ну про державну службу раніше за прийняття законів
про місцеве самоврядування, місцеві державні адміні!
страції та центральні органи виконавчої влади, оскіль!
ки поняття "державна служба" є похідним від поняття
"орган держави". Законодавче оформлення яких, тоб!
то прийняття законів "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про
центральні органи виконавчої влади", відбувалося про!
тягом 14 років (1997, 1999, 2011 роки відповідно) [1].

Кабінет Міністрів України як структурний елемент
публічної адміністрації, вперше було узаконено у 2008
році з прийняттям Закону України "Про Кабінет Мініст!
рів України". Здійснена всупереч теоретичним обгрун!
туванням спроба розмежувати адміністративні та пол!
ітичні посади указом Президента України від 29 травня
2001 року № 345/2001 "Про чергові заходи щодо даль!
шого здійснення адміністративної реформи в Україні",
якою вводився інститут державних секретарів, вияви!
лася невдалою [1].

Специфічний "латентний" механізм кількісного по!
повнення лав державних службовців з числа народних
депутатів України, які припинили свої повноваження і
перейшли на державну службу або вийшли на пенсію
після 31 грудня 1993 року, запровадив Указ Президен!
та України від 25 травня 1994 року № 256/94 "Про ран!
ги державного службовця народних депутатів України".

З 1994 по 2001 рік було прийнято 26 документів (18
постанов Кабінету Міністрів України та 8 указів Прези!
дента України), якими 44 народним депутатам України
присвоєно ранги державних службовців [1]. Документ і
надалі є чинним.

Формування поняття "публічна служба" як похідно!
го від поняття "публічна адміністрація" повинно відбу!
ватися відповідно до законодавчого оформлення остан!
ньої [10]. Однак у 2005 році термін "публічна служба"
був кодифікований без законодавчого врегулювання
вихідного поняття "публічна адміністрація".

Ще однією причиною вищенаведених проблем є та,
що принцип розподілу влад досить часто помилково
трактується як наявність у державі трьох різних влад.
Насправді йдеться про три головні функції державної
влади які реалізують, відповідно до Конституції Украї!
ни, органи законодавчої, виконавчої і судової влади та
є похідними від терміна "орган державної влади" [1; 4].
Саме "орган державної влади" та його функції, як
наскрізні поняття повинні стати базовою ознакою при
визначенні видової структури публічної служби.

Як зазначається в [3] публічну службу можна обме!
жити службою тих працівників, які безпосередньо ви!
конують повноваження публічної адміністрації. Разом
з тим, залежно від обсягу публічних завдань, дане по!
няття може поширюватися і на інші категорії працівників.

Цікавим є питання віднесення посади директора
державного підприємства до публічної служби.

У сфері суспільних відносин які охоплюють
діяльність держави, відповідно до ст.2 Закону України
"Про державну службу", посада — це визначена струк!
турою і штатним розписом первинна структурна одини!
ця державного органу та його апарату, а посадовими
особами вважаються керівники та заступники керів!
ників, інші державні службовці, які здійснюють органі!
заційно!розпорядчі та консультативно!дорадчі функції.

Ознакою, спільною як для вихідного терміна "поса!
да" так і похідного терміна "посадова особа", є суб'єкт
публічної влади — "державний орган".

Поняття "державний орган" є пересторогою щодо
віднесення директорів казенних підприємств до кате!
горії державних службовців.

При класифікації видів публічної служби важливим
є поняття "політична посада". Відповідно до указу Пре!
зидента України вiд 15 грудня 1999 року № 1572/99
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"Про систему центральних органів виконавчої влади" ос!
новними ознаками політичної посади є: характер повно!
важень; порядок призначення на посаду; порядок
звільнення з посади [1].

Порядок призначення на посаду виступає індикатором.
На це вказує наказ Національного агентства України з пи!
тань державної служби від 13.09.2011 № 11 "Про Довідник
типових професійно!кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців" шляхом виключення з цього довід!
ника професійно!кваліфікаційних характеристик посад,
правовий статус яких регулюється: Конституцією України
та спеціальними законами України; на які, згідно із законо!
давством, посадові особи призначаються: Президентом
України; Кабінетом Міністрів України; обираються або зат!
верджуються колегіальним органом [9].

Наведені ознаки дають підстави віднести до даної
категорії посади Президента України, Голови Верховної
Ради України, його заступників, 447 інших народних де!
путатів України, Прем'єр!міністра України, інших членів
Кабінету Міністрів України, склад Конституційного Суду
України і Верховного Суду України, голів судів, їх зас!
тупників, Генерального прокурора України, Голову Служ!
би Безпеки України, перших заступників, заступників
Міністра, голови заступника голови Вищої Ради Юстиції,
Голови Рахункової палати, Першого заступника, заступ!
ника, головних контролерів і Секретаря Рахункової па!
лати, склад Центральної виборчої комісії, голів місцевих
державних адміністрацій, Постійного Представника Пре!
зидента України в Автономній Республіці Крим та Голо!
ву Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та проку!
рора Автономної Республіки Крим.

Зарахування до державних політичних посад кате!
горії голів місцевих державних адміністрацій загалом,
а не лише голів обласних державних адміністрацій, об!
грунтовано аналізом Закону "Про місцеві державні ад!
міністрації" [1]. Так, ст.8 вирізняє голів районних дер!
жавних адміністрацій за способом подання їх на при!
значення Президентом України (голова обласної дер!
жавної адміністрації подає їх кандидатури Президенту
України через Прем'єр!міністра України), однак части!
на четверта цієї статті знову урівнює їх у правах, оскіль!
ки Президент України може доручити Прем'єр!міністру
України внести подання про призначення головою
місцевої державної адміністрації іншої кандидатури.

У ст.9 визначено, що повноваження голів місцевих
державних адміністрацій можуть бути припинені Пре!
зидентом України у разі прийняття відставки голови
відповідної обласної державної адміністрації. Ця ста!
тусна позиція пов'язана з правом на відставку держав!
них службовців тільки першої та другої категорії посад.
Видається за доцільне прописати механізм відставки
голови райдержадміністрації через процедуру її пого!
дження головою облдерждміністрації.

Стаття 20 Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" вводить термін "адміністративна посада в суді",
куди судді призначаються та звільняються Вищою ра!
дою юстиції за поданням відповідної ради суддів (ко!
легіальний орган) строком на п'ять років. Суддя не може
обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду
більш як два строки підряд.

Голова Верховного Суду України, його Перший за!
ступник та заступники обираються на посади і звільня!

ються з посад Пленумом Верховного Суду України у
порядку, встановленому цим Законом [1].

Тобто термін "адміністративна посада в суді" є си!
нонімом терміна "державна політична посада" для та!
кого виду публічної служби, як "професійна діяльність
суддів, прокурорів".

Стаття 2 Закону України "Про прокуратуру" визна!
чає, що Генеральний прокурор України призначається
на посаду та звільняється з посади Президентом Украї!
ни за згодою Верховної Ради України, яка може висло!
вити недовіру Генеральному прокуророві України, що
має наслідком його відставку з посади.

А стаття 15 цього закону встановлює, що Генераль!
ний прокурор України призначає за погодженням з Вер!
ховною Радою Автономної Республіки Крим прокуро!
ра Автономної Республіки Крим. Таким чином, посади
Генерального прокурора України та прокурора Авто!
номної Республіки Крим можна віднести до категорії
"державна політична посада" [1].

Окремо зупинимося на розгляді таких видів публіч!
ної служби, як "служба в органах влади Автономної Рес!
публіки Крим" та "служба в органах місцевого самовря!
дування".

Як зазначає [4] у Конституції України [1], послідовне
відокремлення поняття органу державної влади (держав!
ного органу) від поняття органу місцевого самоврядуван!
ня спричинило проблему віднесення органів влади Авто!
номної Республіки Крим — до органів державної влади
(державних органів) чи до органів місцевого самовряду!
вання. Згідно з частиною другою ст. 5 Основного Закону,
народ здійснює владу через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування. Поняття "органи вла!
ди територіальної автономії " у ньому не передбачено.

Верховну Раду Автономної Республіки Крим можна
вважати представницьким органом місцевого самовря!
дування автономії, а Раду Міністрів Автономної Респуб!
ліки Крим — його виконавчим органом який одночасно,
через встановлений порядок погодженням з Президен!
том України призначення та звільнення Голови Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим і повноваженням
Президента України скасовувати акти Ради Міністрів
Автономної Республіки Крим, треба визнати включеним
до системи органів виконавчої влади країни. Дуалізм
статусу Ради Міністрів Автономної Республіки Крим є
відображенням особливого характеру територіальної ав!
тономії як складової системи адміністративно!територі!
ального устрою унітарної держави України.

Враховуючи положення Указу Президента України
вiд 15 грудня 1999 року № 1572/99 "Про систему цент!
ральних органів виконавчої влади" [1], можемо віднести
виборні посади Голови Верховної Ради Автономної Рес!
публіки Крим, першого заступника та заступника Голови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів по!
стійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки
Крим до політичних посад служби в органах місцевого
самоврядування Автономної Республіки Крим.

Про проблемний характер цього виду публіної служ!
би свідчить і той факт, що дані виборні посади не знай!
шли свого відображення у Законі України "Про службу
в органах місцевого самоврядування" та залишилися
віднесеними, згідно розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10 травня 1999 р. № 398!р, до відповідних



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

73

категорій посад державних служ!
бовців [1].

Стаття 3 вищеназваного зако!
ну визначає посади в органах
місцевого самоврядування за спо!
собом зайняття: виборні посади,
на які особи обираються терито!
ріальною громадою; виборні поса!
ди, на які особи обираються або
затверджуються відповідною ра!
дою; посади, на які особи призна!
чаються сільським, селищним,
міським головою, головою район!
ної, районної у місті, обласної
ради на конкурсній основі чи за
іншою процедурою, передбаче!
ною законодавством України.

Перші два види посад, з ура!
хуванням їх повноважень, можна
віднести до політичних посад у та!
кому виді публічної служби, як
служба в органах місцевого само!
врядування.

ВИСНОВКИ
Формами здійснення публічної

влади в сучасній Україні є держав!
на влада (законодавча, виконавча,
судова) та місцеве самоврядування.

Публічна служба — це пол!
ітична та професійна діяльність
громадян України в органах дер!
жавної влади, органах місцевого самоврядування і їх
апаратах та інших недержавних органах, на які закона!
ми покладено виконання публічних функцій держави.

Застосування запропонованих підходів дає підста!
ви виокремити у межах типу "публічна служба" за озна!
кою "орган державної влади" рід "державна служба"
та за ознакою "орган місцевого самоврядування" —
"служба в органах місцевого самоврядування", а за їх
функціями у межах роду "державна служба" виділити
шість видів, а у межах роду "служба в органах місцево!
го самоврядування" — чотири види публічної служби.

Результати використання розробленого понятійно!
го інструментарію для аналізу Альбому статистичних
таблиць за даними звітності по формі № 9!ДС станом
на 31.12.2010 року і довідника "Україна. Адміністратив!
но!територіальний устрій" [9; 11] та запропонована кла!
сифікація публічної служби представлені у табл. 1.

На порядку денному стоїть законодавче визначен!
ня терміну "публічна адміністрація".
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Таблиця 1. Структура та чисельність публічної служби в Україні
станом на 31.12.2010 р.

* оціночні дані ** за 2007 рік ***за фактом віднесення.


