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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в Україні державна служба є важливою

складовою процесу державотворення. Модернізація
державної служби України є одним із основних напрямів
Президентської програми економічних реформ Украї/
ни на 2010—2014 рр. "Заможне суспільство, конкурен/
тоспроможна економіка, ефективна держава" [3], — все
це спрямовано на підвищення ефективності державно/
го управління. Як зазначають вітчизняні науковці, чин/
ним законодавством у цілому вирішуються такі завдан/
ня, як створення умов для здійснення політичних, еко/
номічних, соціальних прав і свобод громадян; реаліза/
ція демократичних засад у державній службі, відкритість
її функціонування, залучення на державну службу
найбільш професійно підготовлених спеціалістів; фор/
мування балансу прав, обов'язків і відповідальності дер/
жавних службовців, обмежень і гарантій; закріплення
засад формування етики державної служби [1, с. 6].
Метою реформування державної служби в Україні є
розбудова сучасної правової держави європейського
зразка.

Актуальність статті зумовлена необхідністю подаль/
шого вивчення та вдосконалення законодавчого поля
держави відповідно до завдань модернізації державної
служби в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
те, що крізь призму нормативно/правового забезпечен/
ня державного управління висвітлювали дану пробле/
матику у своїх працях В.Авер'янов [1] — про організа/
ційно/правові основи і шляхи розвитку державної служ/
би, М. Іншин [4] — про нормативно/правове забезпе/
чення державної служби, Т.Мотренко, В.Афанасьєва,
А.Вишневський, Р. Геркалюк [5] — про модернізацію
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державного управління, Г. Леліков — про організацій/
но/правове удосконалення державної служби, О. Обо/
ленський про задачі розвитку державної служби в кон/
тексті адміністративної реформи та ін.

Невирішеними раніше частинами загальної пробле/
ми, на нашу думку, є висвітлення нормативно/правових
аспектів забезпечення модернізації державної служби
з урахуванням можливих змін та перспектив відповідно
до умов сьогодення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження нормативно/правового

забезпечення модернізації державної служби в Україні
з урахуванням існуючих причин неефективності держав/
ної служби та характеристикою перспектив, що прогно/
зують науковці з набранням чинності нової редакції
Закону України "Про державну службу".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державна служба — професійна діяльність осіб, які

займають посади в державних органах та їх апараті
щодо практичного виконання завдань і функцій держа/
ви та одержують заробітну плату за рахунок держави.
Сутність державної служби найбільш повно розкри/
вається через сукупність таких елементів: 1) професій/
на діяльність осіб, що займають посади в державних
органах та їх апараті; 2) така діяльність є частиною
організаційної діяльності держави; 3) здійснюється на
основі Конституції та законів України, інших норматив/
но/правових актів; спрямована на комплектування осо/
бового складу державних органів і правове регулюван/
ня праці державних службовців; 5) зміст діяльності дер/
жавних службовців полягає в практичному виконанні
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завдань і функцій держави у вирішенні інших соціально
важливих завдань, забезпеченні прав і свобод грома/
дян [2, с. 108, 109].

Як зазначає Іншин М.І., "система нормативно/пра/
вового забезпечення державної служби є сукупністю за/
конів та підзаконних нормативних актів, які створюють
правове поле для її організації і функціонування, а та/
кож службово/трудової діяльності їх особового скла/
ду, тобто державних службовців" [4, с. 156]. Отже, нор/
мативно правове забезпечення державної служби, на
його думку, можливо розглядати як діяльність держав/
них органів та посадових осіб щодо прийняття норма/
тивно/правових актів відповідно до їх компетенції, спря/
мованих на ефективне регулювання правовідносин у
сфері організації і функціонування державної служби.

На думку українських вчених, роль державної служ/
би полягає, у першу чергу, в тому, щоб забезпечувати
стабільність і в той же час гнучкість державного управ/
ління, його чутливість вимогам суспільства в умовах сьо/
годення.

Новий етап реформування державної служби в Ук/
раїні розпочався з прийняттям 17 листопада 2011 року
Закону України "Про державну службу" № 4050/VI [6].
Цьому передувала низка розроблених та прийнятих нор/
мативно/правових актів, зокрема Постановою Кабінету
Міністрів України від 8 червня 2004 року №746 [7] було
затверджено Програму розвитку державної служби на
2005—2010 роки, Указом Президента України від 5
січня 2005 року №1 [8] було схвалено Концепцію роз/
витку законодавства про державну службу в Україні, що
заклала підгрунтя реформування системи законодав/
ства про державну службу, Указом Президента Украї/
ни від 20 лютого 2006 року №140 [9] схвалено нову ре/
дакцію Концепції розвитку законодавства про держав/
ну службу в Україні. На виконання даної Концепції та
Програми розвитку державної служби на 2005—2010
роки було розроблено нову редакцію проекту Закону
України "Про державну службу" та новий проект Кон/
цепції Державної цільової програми розвитку держав/
ної служби на 2011—2015 роки [10].

Відповідно до вищезазначеного проекту Концепції
причинами неефективності державної служби в Україні є:

— недостатня якість та доступність державних по/
слуг фізичним і юридичним особам, що в свою чергу,
посилює негативне сприйняття системи державної служ/
би та державного управління в цілому;

— високий безперервний рівень плинності кадрів;
— нерівність в оплаті праці вищого корпусу та дер/

жавних службовців V, VI, VII категорій, які складають
73% загальної чисельності державних службовців;

— недосконала система підготовки та підвищення
кваліфікації;

— відсутність єдиних стандартів професійної діяль/
ності державних службовців на засадах стратегічного
планування діяльності державних органів з орієнтацією
на певний результат;

— проблема корупції державних службовців, що
пов'язана з непрозорістю системи державної служби;

— відсутність системи попереднього відбору кан/
дидатів на заняття посад державної служби та недоско/
налу систему відбору кадрів державної служби, просу/
вання по службі тощо;

— відсутність розмежування посад державних
службовців на політичні та адміністративні;

— низьку інституційну спроможність кадрових служб
із забезпечення держави кваліфікованими кадрами;

— відсутність механізму здійснення ротації кадрів
на посадах державних службовців;

— недієвість процедур оцінювання діяльності дер/
жавних службовців та низький їх вплив на підвищення
результативності діяльності державних службовців;

— недієвість використання кадрового резерву;
— відсутність взаємозв'язку між класифікацію по/

сад державних службовців, виконуваними функціями та
оплатою праці;

— низький рівень відповідальності за підготовку і
виконання управлінських рішень;

— відсутність сталої практики забезпечення органі/
заційно/методичної підтримки щодо становлення вищо/
го корпусу державної служби;

— слабкий контроль інститутами громадянського
суспільства виконання державних функцій органами
державної влади.

На думку українських вчених, із набранням чинності
нової редакції Закону України "Про державну службу"
існують наступні перспективи [5, с. 58—61].

1. Забезпечення конституційного права громадян на
рівний доступ до державної служби.

Пропонується встановити єдину умову щодо занят/
тя посад державної служби шляхом проведення відкри/
того конкурсу на всі категорії посад за деякими винят/
ками, визначеними законом, а також скасувати інститут
кадрового резерву, оскільки він робить процедуру всту/
пу та просування по службі непрозорою. Передбачаєть/
ся, що інформація про вакансію та перелік питань для
перевірки знань кандидата на заняття посади держав/
ної служби направляються до спеціально уповноваже/
ного центрального органу виконавчої влади з питань
державної служби та розміщуються на офіційному веб/
сайті органу виконавчої влади.

2. Розмежування політичних та адміністративних
функцій та посад в органах виконавчої влади.

Передбачається обмеження кількості посад заступ/
ників міністра до однієї посади з наданням їй статусу
політичної та введення посади державного секретаря
зі статусом вищого державного службовця міністерства.
У такому випадку роль міністра у формуванні політики
відповідного сектора посилиться й міністр матиме змо/
гу отримати захищений законом професійний апарат.

3. Деполітизація і департизація державної служби.
Пропонується "конкурсний порядок відбору та при/

значення державних секретарів, що повинно гаранту/
вати їх політичну незаангажованість та захищати від
звільнення з політичних мотивів" [5, с. 59]. Уводяться
додаткові обмеження щодо участі державних служ/
бовців в утворенні політичних партій, блоків, передви/
борній агітації тощо.

4. Побудова сучасної системи управління персона/
лом на державній службі.

Запропоновано посилити роль суб'єктів управління пер/
соналом на державній службі для формування ефективної
системи управління державною службою. Отже, спеціаль/
но уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань державної служби подаватиме Кабінетові Міністрів
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України пропозиції з формування державної політики та
забезпечуватиме її реалізацію. Державний секретар, у свою
чергу, забезпечуватиме управління персоналом в апараті
або ж відповідному органі і відповідатиме за забезпечення
функціонування державної служби органу.

5. Справедлива система оплати праці.
Пропонується встановити мінімальний посадовий

оклад не менше ніж два розміри мінімальної заробітної
плати, а розмір посадового окладу державного служ/
бовця з надбавкою за ранг та вислугу років — не мен/
ше ніж 80 відсотків місячної заробітної плати. Такі дії
повинні забезпечити прозорість оплати праці держав/
ного службовця та усунути дискримінацію за міжтери/
торіальним та міжвідомчим принципами.

6. Посилення юридичної (дисциплінарної) відпові/
дальності державних службовців.

Визначається система дисциплінарної відповідаль/
ності державних службовців, що передбачає перелік
підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності
та порядок накладення відповідних стягнень, а також
— матеріальна відповідальність.

7. Запровадження дієвих механізмів запобігання
проявам корупції та конфлікту інтересів. Загальною тен/
денцією нового Закону є передбачення норм, що попе/
реджають прояви корупції та конфлікту інтересів.

Слід зазначити, що для забезпечення повноцінної
дії нового Закону необхідно розробити та прийняти низ/
ку підзаконних актів щодо порядку оцінювання діяль/
ності державного службовця, положення про роботу з
персоналом, розподілу посад на посади державної
служби, посади патронатної служби та посади праців/
ників, що виконують допоміжні функції та багато інших.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження нормативно/пра/

вового забезпечення модернізації державної служби да/
ють підстави зробити наступні висновки щодо проблем
державної служби та прогнозованих перспектив із набран/
ням чинності нової редакції Закону України "Про держав/
ну службу". Основною проблемою є правове регулюван/
ня у сфері державної служи, а саме: відсутність чіткого
розмежування політичних та адміністративних функцій,
невизначені межі сфери регулювання законодавства про
державну службу, невизначеність ключових функцій дер/
жавних службовців; другою проблемою є низька інститу/
ційна спроможність державної служби, зокрема дублю/
вання функцій різними структурними підрозділами одно/
го і того ж органу, відсутність чітких стандартів щодо ви/
конання завдань на роботі, недостатній рівень знань із
державного управління, політики, планування, відсутність
системи безперервного навчання, відсутність психолого/
педагогічного супроводу державних службовців у процесі
навчання; третьою проблемою є низька ефективність уп/
равління персоналом на державній службі. Для забезпе/
чення повноцінної дії нового Закону необхідно розроби/
ти та прийняти низку підзаконних актів. Набрання чинності
нової редакції Закону України "Про державну службу" дає
наступні перспективи: забезпечення конституційного пра/
ва громадян на рівний доступ до державної служби; роз/
межування політичних та адміністративних функцій та по/
сад в органах виконавчої влади; деполітизація та департи/
зація; побудова сучасної системи управління персоналом

на державній службі; посилення юридичної (дисциплінар/
ної) відповідальності державних службовців; справедли/
ва система оплати праці; запровадження дієвих механізмів
запобігання проявам корупції. Перспективами подальших
розвідок можуть бути вивчення та аналіз зарубіжного дос/
віду розробки та впровадження нормативно/правових
актів щодо регулювання питань державної служби.
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