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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Грунтовність будь�якого наукового дослідження пря�

мо залежить від рівня його забезпечення джерельною ба�
зою. Якщо остання є достатньою і повною мірою відобра�
жає різноманітні аспекти становлення та функціонування
досліджуваного об'єкта, то це сприяє проведенню усесто�
роннього і комплексного наукового дослідження. Звичай�
но, наукові праці вирізняються вибірковістю, нерідко — тен�
денційністю чи мають дискретний характер. Однак без них
дослідникам було б важко конструювати послідовність
подій, виявити закономірності та особливості того чи іншо�
го процесу, провести аналіз окремих елементів. Утім, навіть
за наявності великої кількості наукових джерел важко про�
вести цілісне дослідження, якщо не здійснити їх системати�
зацію та використано необхідну методику опрацювання.

Проблематика полягає також у тому, що питання фун�
кціонування інституту державної служби є предметом
міждисциплінарного аналізу і перебуває у колі досліджен�
ня науковців не тільки галузі державне управління, але й
юридичних наук, соціології, політології. У цих працях вис�
вітлюються різноманітні погляди щодо ролі, змісту та
структури інституту державної служби, його основної мети
функціонування. Саме тому актуальність теми детермі�
нується передусім потребою ознайомлення і вивчення те�
оретичного та практичного надбання науковців, що ство�
рить необхідну основу для подальшого вивчення інститу�
ту державної служби, виявлення основних характерних
ознак та значення у розвитку суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування та розвитку інституту дер�
жавної служби, функціонуванню його структурних еле�
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ментів, формуванню нормативно�правової бази присвя�
чені наукові праці багатьох вітчизняних науковці та прак�
тиків. Зокрема, Ю.П. Битяка, Л.Р. Білої, В.С. Вене�
диктова, Н.Т. Гончарук, С.Д. Дубенко, В.С. Захарчен�
ка, М.І. Іншина, С.М. Клімової, В.С. Колтун, О.Д. Лазор,
Н.А. Липовської, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенського,
В.М. Олуйка, П.Т. Павленчика, О.І. Пархоменко�Куцевіл,
І.М. Пахомова, Т.І. Пахомової, О.С. Петренко, С.М. Се�
рьогіна, А.С. Сіцінського. Зазначеним питанням присвя�
чені праці і зарубіжних вчених: Г.І. Атаманчука, Д.М. Ба�
храха, Н.І. Глазунової, Ф. Гуднау, Б. Гурне, С. Кисельо�
ва, Г. Сміта, В.М. Манохіна, О.В. Оболонського, Т. Пар�
сонса, Г. Райта, Ю.М. Старілова,

Характеризуючи наукові праці, у яких досліджують�
ся сутність інституту державної служби та здійснено
аналіз його складових, слід відзначити, що джерельна
база окресленої проблеми не була об'єктом цілісного
наукового дослідження. Це зумовлює актуальність даної
статті і визначає її головну мету — здійснити аналіз нау�
кових праць, у яких досліджується сутність поняття "інсти�
тут державної служби", особливості функціонування та
напрями розвитку, структурні елементи. Здійснення та�
кого наукового дослідження дасть можливість у подаль�
шому більш детально вивчити окремі складові інституту
державної служби та особливості їх взаємодії.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державна служба характеризується значною

кількістю цілей та завдань, виконання яких впливає на
розвиток суспільства, що зумовлює необхідність фор�
мування відповідного державного апарату. Тому дослі�
дження формування та розвитку державної служби є
важливим питанням, яке потребує детального вивчен�
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ня. Слід також відмітити, що у наукових працях поряд із
терміном "державна служба" усе частіше використо�
вується термін "інститут державної служби".

Перші спроби дослідити та визначити сутність дер�
жавної служби як діяльності професійно підготовлених
кадрів, що, першочергово, зводиться до реалізації зав�
дань держави та задоволення соціальних потреб гро�
мадян, зробили Аристотель, Конфуцій, Макіавеллі, Пла�
тон, Цицерон. Їх ідеї наприкінці ХІХ ст. отримали подаль�
ший розвиток у працях М.Вебера, В.Вільсона, Ф.Гуднау,
К.Маркса, які розробили окремі концепції бюрократії.
Саме у цей період формується один із важливих підходів
до визначення державної служби, який часто викорис�
товується у сучасній науці — діяльнісний. Відповідно до
нього державна служба визначається як діяльність про�
фесійно підготовлених кадрів, що спрямовується на ре�
алізацію державної політики та пов'язується із право�
вим регулюванням усіх аспектів роботи державних
службовців. Основний акцент при діяльнісному підході
робиться на сам процес здійснення відповідних завдань.
В Законі України "Про державну службу" також акцен�
тується увага на діяльнісному підході. Зокрема, у ст. 1
Закону [1] державну службу визначено як професійну
діяльність осіб, які займають посади в державних орга�
нах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і
функцій держави та одержують заробітну плату за ра�
хунок державних коштів.

У кінці ХІХ на початку ХХ ст. проблемам організації
державної служби та інституту державної служби розг�
лядаються у наукових дослідженнях І.Є. Андреєвським,
Е.М. Берендтсом, В.М. Гассеном, О.Д. Градовським,
Л. Дюгі, Ж.П. Есменом, К.В. Кавеліним, І.Т. Тарасовим.
У 20—50 роках ХХ ст. проблеми розвитку державної
служби досліджуються: Л. Байтом, Ч. Барнардом,
П.Т. Василенковим, П. Евансом, Р. Еджером, І.І. Єв�
тіхієвим, Ю.М. Козловим, Б.В. Кравцовим, В. Остромом,
А.Є. Пашерстником, Г. Саймоном, С.С. Студенікіним,
Ф. Тейлором, Д. Уолдо, М.П. Шаламовим. У 50—90 рр.
ХХ ст. цій проблематиці присвятили свої досліджен�
ня: О.П. Альохіним, Д.М. Бахрахом, І.Л. Бачило, П. Блау,
В. Власовим, В.О. Воробйовим, Л. Гуліком, Б. Гурне,
А.О. Денисовим, А. Євтихієвим, Ю. Козловим, Б.П. Ку�

рашвілі, Б.М. Лазарєвим, А. Лунєвим,
В.М. Манохіним, І.М. Пахомовим, В.О. Ту�
мановим.

На початку ХХ ст. до діяльнісного
підходу науковці додають функціональ�
ний підхід, який часто застосовується у
юриспруденції. Сутність його полягає у ак�
центуванні уваги на взаємодії певних еле�
ментів, їх ролі та місця у визначеній сис�
темі. Відомий американський соціолог
Р.Мертон визначив три головні постулати
функціонального підходу: узгодження
усіх елементів системи, функціональність
має відображати корисність усіх еле�
ментів, необхідності у діяльності. Згодом
розвивається системний та інституціо�
нальний підходи до визначення держав�
ної служби (рис. 1).

Із здобуттям незалежності України
питання формування державної служби

актуалізувалось та стало предметом уваги цілої плея�
ди науковців: В.Б. Авер'янова, О. Андрійко, Ю.П. Би�
тяка, Ю.В. Буцко, Т.Ю. Витко, Б.Й. Візірова, Н.Т. Гонча�
рук, С.Д. Дубенко, В.Ю. Захарченка, М.І. Іншина, І.Б. Ко�
ліушка, В.С. Колтун, О.Д. Лазор, О.Я. Лазора, Г.І. Ле�
лікова, Н.А. Липовської, Н.Р. Нижник, І.І. Нинюк,
О.Ю. Оболенського, В.М. Олуйка, Т.М. Пахомової,
О.С. Петренко, С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського, М.В. Сі�
цінської, С.К. Хаджирадєвої. Основна причина бурхли�
вого наукового пошуку полягала у тому, що після роз�
паду Радянського Союзу перед Україною об'єктивно
постала необхідність формування нової моделі розвит�
ку суспільства, зокрема державної служби як важливо�
го елемента у системі державного управління. На відміну
від інших європейських держав, які розвивались ево�
люційно впродовж значного періоду часу, Україна, як і
більшість країн Східної Європи, потребувала нового
спрямування у розбудові державного устрою. Це дало
поштовх вітчизняним науковцям до вивчення зарубіж�
ного досвіду формування інституту державної служби
та на цій основі розробляти практичні рекомендації
щодо його розвитку в Україні.

Кінець ХХ ст. ознаменуваний початком епохи адмі�
ністративних реформ у більшості країн світу, зокрема:
Великобританії, США, Франції, Німеччині, Скандинавсь�
ких та постсоціалістичних країнах, республіках колиш�
нього СРСР. Основними причинами такого процесу ста�
ли розвиток інформаційних технологій, демократизація
суспільства, відкритість у діяльності органів державної
влади. Необхідність пошуку нових ефективних напрямів
формування та реалізації державної служби, надання
якісних публічних послуг громадянам викликало не
тільки у вітчизняних, але й зарубіжних науковців заці�
кавлення проблематикою формування інституту дер�
жавної служби, який відповідатиме вимогам сучасного
суспільства. Дослідженню формування структури інсти�
туту державної служби присвячені праці: Г.І. Атаман�
чука, К.С. Бєльського, Д. Боссарта, Б. Гурне, Ж.
Зіллєра, В.А. Ігнатова, М. Крозьє, Дж. Міля, В.В. Ничи�
поренка, О.Ф. Ноздрачова, Є.В. Охотського, Т. Парсон�
са, Г. Райта, Ю.М. Старилова, Н.О. Тарасової, К. Яспер�
са.
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Рис. 1. Наукові підходи до визначення державної служби
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Вагомими у розвитку інституту державної
служби стали наукові ідеї та погляди, відобра�
жені у дисертаційних дослідженнях: О.В. Петри�
шина "Правовий режим державної служби: пи�
тання загальної теорії" (1999 р.); Г.І. Лелікова
"Організаційно�правові засади формування і
функціонування державної служби в Україні"
(1999 р.); П.Т. Павленчика "Проходження дер�
жавної служби в Україні: організаційно�правові
засади" (2001 р.); В.С. Колтун "Соціально�етич�
ний потенціал державної служби (теоретико�істо�
ричний аналіз)" (2002 р.); О.І. Пархоменко�Ку�
цевіл "Механізм формування кадрового потен�
ціалу державної служби в Україні" (2006 р.); Т.І.
Пахомової "Механізм функціонування системи
державної служби в період суспільних реформ"
(2007 р.); О.С. Петренко "Формування інтегро�
ваного інституту публічної служби в Україні"
(2008 р.); О.С. Продаєвича "Проходження державної
служби в Україні: організаційно�правовий аспект" (2008
р.); О.А. Тертишної "Використання конструктивного ре�
сурсу конфлікту в системі державної служби України"
(2010 р.).

Кількість наукових доробок вітчизняних та зарубіж�
них вчених за останні двадцять років в Україні суттєво
зросла. Підтвердженням цього є випуск фахових видань з
державного управління, зокрема: збірники та вісники на�
укових праць Національної академії державного управлі�
ння та її регіональних інститутів, Академії муніципального
управління, Донецького державного університету управ�
ління, Запорізького приватного університету, Хмельниць�
кого університету управління та права, а також спеціалі�
зовані журнали, що видаються органами державної вла�
ди (Аналітика і влада, Вісник державної служби України,
Держава і право, Економіка та держава, Європейські пер�
спективи, Право України, Публічне управління: теорія та
практика, Статистика України, Юридичний журнал).

У результаті здійснення усесторонніх наукових досл�
іджень зазначеної проблематики на основі розробленого
інституціонального підходу, відповідно до якого держав�
ну службу науковці почали розглядати під різним кутом,
як правовий, соціальний, культурний, економічний, пол�
ітичний та організаційний інститут, що відповідно перед�
бачає певну структуру, виник термін "інститут державної
служби". Однак інституціональний підхід виник як напрям
соціально�економічного дослідження. Поняття інституці�
оналізм включає два аспекти: "інституції" — норми пове�
дінки в суспільстві, та "інститут" — закріплені норми і зви�
чаї у формі законів та організацій, закладів. Тому завдан�
ня інституціонального підходу полягає у тому, щоб не об�
межуватись аналізом економічних категорій і процесів, але
й інститутів та врахування зовнішньоекономічних чинників.

Засновниками інституціонального підходу вважа�
ються Т.Веблін, Дж.Коммонс, В.Мітчел, які обгрунто�
вували свої погляди не завдяки економічним розрахун�
кам, а на основі власного досвіду, логіці та статистич�
ним даним. Їх першочергово хвилювали не тільки еко�
номічні проблеми, але й соціальні, політичні, етичні і
правові питання. Інституціоналісти не розробляли за�
гальних методологій і не створили наукової школи, од�
нак дослідили різні сфери суспільного життя та окремі
проблемні питання формування інститутів.

Сьогодні інституціональний підхід активно застосо�
вується при дослідженні державної служби. Науковці
характеризують її як інститут влади (рис. 2), що має
різноманітні аспекти прояву, а отже, передбачає певну
структуру.

Державна служба як правовий інститут є системою
відповідних нормативно�правових актів, які регулюють
норми та умови функціонування державної служби. У
політичному контексті інститут державної служби забез�
печує реалізацію зовнішньої та внутрішньої державної
політики і виступає стабілізуючим чинником у суспільстві.
У культурному аспекті інститут державної служби харак�
теризується сукупністю культурних норм та правил по�
ведінки, яких мають дотримуватись державні службовці.

Домінуючим є погляд, який визначає соціальну роль
інституту державної служби. Зокрема, у працях Ю.П. Би�
тяка [2], В.В. Говорухи [3], В.С. Колтун [4], О.Д. Ла�
зор [5], О.Ю. Оболенського [6], А.С. Сіцінського [7],
С.І. Соколовського [8] соціальна сутність інституту дер�
жавної служби визначається у наданні державними
службовцями високопрофесійних управлінських послуг
громадянам з метою задоволення їх інтересів. В.А. Коз�
баненко зазначає, що у соціальному плані інститут дер�
жавної служби є органом взаємодії суспільства і дер�
жави, державного апарату та громадських структур,
державного службовця та громадянина [12, с. 629].
Т.Л.Желюк підкреслює, що інститут державної служби
у соціальному аспекті передбачає закріплення принципів
громадянського суспільства, які регулюють організацію
діяльності людей, підтримують соціальний порядок у
процесі суспільного відтворення [13]. Будучи соціаль�
ним інститутом, державна служба має на меті задово�
лення соціальних потреб, а під впливом зовнішнього
середовища вона не тільки може, але й повинна зазна�
вати змін — як структурних, так і якісних, оскільки за�
доволення потреб прямо пов'язано з якістю життя і
діяльності громадян [14, с. 332].

Складність інституту державної служби полягає в
тому, що, по�перше, він поєднує в собі правові норми
інших галузей права; по�друге, складається з окремих
етапів, зокрема: вступ на державну службу, проходжен�
ня служби, принципів державної служби [9, с.181—182].
Таку ж думки підтримує Ю.М.Старилов та додає, що з
юридичної точки зору, державна служба є комплекс�
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Рис. 2. Визначення державної служби як інституту
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ним правовим інститутом зі специфічним змістом і струк�
турою. Такий інститут складається з первинних юридич�
них положень — правових норм, які встановлюють чис�
ленні й різнорідні за характером та важливістю держав�
но�службові відносини [10, с. 265]. Інститут державної
служби продовжує і завершує організаційне оформлен�
ня державного механізму, а найголовніше — робить цей
механізм здатним вирішувати будь�які питання у галузі
державного управління [11, с. 144].

Вітчизняні та зарубіжні науковці аналізують та дос�
ліджують як особливості функціонування інституту дер�
жавної служби, так і окремих його елементи у їх взає�
модії (рис. 3).

Особливу увагу науковці приділяють безпосередньо
структурі інституту державної служби. Зокрема, О.І.
Пархоменко�Куцевіл зазначає, що його елементами є:
по�перше, системи правових, організаційних та проце�
суальних інститутів, що визначають порядок формуван�
ня та реалізації цілей держави; по�друге, сукупності
людей, які мають спеціальну професійну освіту та пра�
цюють в державному апараті управління [15].

До елементів інституту державної служби В.Ю. За�
харченко відносить: систему нормативно�правових актів
і юридичних норм, які регулюють порядок та умови ком�
плектування кадрів державної служби, визначають пра�
вове положення державних службовців, умови проход�
ження державної служби; систему державних органів,
в яких здійснюється службова діяльність; інституціо�
нально врегульовану професійну діяльність щодо забез�
печення виконання повноважень державних органів у
межах встановленої компетенції; сукупність державних
службовців, які об'єднані індивідуальною та колектив�
ною формами організації праці у межах відповідних апа�
ратних структур; комунікативну систему між державою
та суспільством, що забезпечує реалізацію державної
політики та виконання державних рішень з відповідним
реагуванням на суспільні потреби [16].

Значна кількість наукових напра�
цювань є підтвердженням уваги до про�
блематики формування та розвитку
інституту державної служби і водночас
дає можливість визначити нові перспек�
тиви його розвитку. Зокрема, на сьо�
годні першочерговим постає вивчення
саме особливостей інституту держав�
ної служби як сукупності взаємопов'я�
заних елементів. Це дасть можливість
відійти від звичайного, давно пошире�
ного трактування державної служби як
професійної діяльності державних
службовців, і зосередити увагу на ній,
як на інституті влади, що має забезпе�
чувати конструктивний діалог між дер�
жавною владою та громадянами; нада�
вати якісні публічні послуги відповідно
до потреб громадян; стати основою для
побудови сильної демократичної дер�
жави.

ВИСНОВКИ
Аналіз наукової літератури, в якій

досліджуються основні питання щодо
змісту інституту державної служби, його складових еле�
ментів та умов їх розвитку, засвідчив актуальність даної
тематики та дозволив сформувати наступні висновки.

1. За період незалежності України опублікована
значна кількість наукових праць, які можна класифіку�
вати за певними ознаками. Зокрема, монографії, дисер�
таційні дослідження, навчальні посібники, періодика та
матеріали конференцій.

За часом видання наукові дослідження відносять до
таких періодів: кінець ХІХ ст. початок ХХ ст. — станов�
лення державного управління і розвиток діяльнісного
підходу. 20—50 роки ХХ ст. — розроблення функціо�
нального підходу і обгрунтування основних концепцій
бюрократії. 60—80 роки ХХ ст. — формування систем�
ного та інституціонального підходів. 90�ті роки ХХ ст.
по сьогоднішній час — пошук нових моделей форму�
вання інституту державної служби; поєднання підходів
щодо визначення державної служби; застосування
міждисциплінарного аналізу функціонування такого
інституту.

2. Виявлено, що на сьогодні найбільш поширеними
є чотири підходи до визначення державної служби, які
сформувались еволюційно у різні періоди розвитку сус�
пільства. Першим за періодом виникнення вважається
діяльнісний підхід відповідно до якого акцентується
увага на державній службі як процесі реалізації завдань
держави. Дещо пізніше на його основі формується фун�
кціональний підхід. З середини ХХ ст. розвивається ще
два підходи: інституціональний (державна служба роз�
глядається як політичний, правовий, соціальний, еконо�
мічний, організаційний та культурний інститут) і систем�
ний (державна служба є системою, що складається із
взаємопов'язаних елементів, водночас виступає части�
ною більш складної системи державного управління).

3. Встановлено, що саме проголошення України як
суверенної держави висунуло потребу у побудові ново�
го державного устрою. Це, у свою чергу, викликало не�
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Рис. 3. Аспекти дослідження інституту державної служби
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обхідність пошуку науковцями ефективної моделі роз�
витку державної служби як важливого елемента у сис�
темі державного управління. Вихід у європейський
простір дозволив вітчизняним науковцям вивчати зару�
біжний досвід та розробляти рекомендації на основі
позитивних аспектів розвитку інституту державної служ�
би у інших країнах світу.

4. Всебічний аналіз літературних джерел свідчить, що
наукове дослідження формування та розвитку інституту
державної служби в Україні є актуальним питанням, яке
перебуває у центрі дискусій науковців та практиків. Але
відповідна проблематика щодо використання поєднано�
го зарубіжного досвіду у зазначеній сфері великих та
прогресивних держав ще не була предметом комплекс�
ного дослідження. Саме це дало підставу констатувати,
що стан наукової розробки вказаної теми є недостатньо
повним, і тому потребу подальшого розвитку.

5. Виокремлення науковцями різних аспектів про�
яву інституту державної служби дозволяє зауважити, що
важко встановити, який із них відіграє основну роль.
Одні науковці підкреслюють важливу роль правового
аспекту і досліджують нормативно�правову базу, в якій
регулюють питання функціонування державної служби,
умови реалізації відповідних завдань держави, права та
обов'язки державних службовців. Інші — вважають ви�
рішальною соціальну роль інституту державної служби
при якій забезпечується захист громадян. Призначення
інституту державної служби у даному випадку ставить
пріоритетом задоволення інтересів та потреб громадян.
Диференціація державної служби за предметом діяль�
ності відзначається різноманітністю виконуваних зав�
дань держави.

6. Одним із пріоритетних напрямів діяльності сучас�
ного інституту державної служби є надання якісних пуб�
лічних послуг населенню. Напрямами вирішення цієї
проблеми є: прийняття державних програм щодо за�
безпечення якості обслуговування громадян, децентра�
лізація надання послуг через делегування повноважень
соціальним організаціям, здійснення організаційно�
структурних заходів та функціональних обстежень влад�
них суб'єктів, в рамках яких провадиться удосконален�
ня державної служби. Державна служба на сьогодні має
першочергово розглядатись як інститут влади, тобто
сукупність організаційних, правових та соціальних норм,
розроблених відповідно до потреб суспільства та пост�
ійних змін, що відбуваються у державі. Таким чином,
інститут державної служби покликаний реагувати на
постійні суспільні перетворення, особливо у сучасних
умовах швидкого розвитку інформаційних технологій.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукові напрацювання як вітчизняних, так і зарубіж�
них вчених можуть стати основою для подальших науко�
вих розробок у зазначеній сфері, що будуть спрямову�
ватись на поглиблений аналіз елементів у структурі інсти�
туту державної служби України та умов їх взаємодії.
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