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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF TRANSFORMATION 
CONCEPTS OF CIVIL SERVICE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

В статті проведено аналіз процесу формування інституційного середовища 
трансформації концепцій державної служби в Україні. Для досягнення цієї мети 
згруповано країни Європейського Союзу за видами концепцій, що використовуються в 
процесі формування системи державної служби.  Визначено, що політика заснована на 
державній довірі, що виражається в вільних політичних виборах і підлягає верифікації 
після кожного політичного терміну. Адміністрація заснована на обліку службових заслуг, 
а професійні здібності державних службовців піддаються верифікації в рамках відкритої 
конкуренції під час вступу кандидатів на державну службу 

 
The article analyzes the process of forming the institutional environment for the 

transformation of civil service concepts in Ukraine. To achieve this goal, the countries of the 
European Union are grouped according to the types of concepts used in the process of forming 
the civil service system. It is determined that the policy is based on state trust, which is 
expressed in free political elections and is subject to verification after each political term. The 
administration is based on merit accounting, and the professional abilities of civil servants 
are verified in the framework of open competition during the entry of candidates for civil 
service 
_______________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. В сучасній 

України вибір форми держави та 

формування інституційного середовища є 

еволюційним процесом. Українській державі 

доводиться співіснувати, взаємодіяти і 

конкурувати з розвиненими країнами Заходу 

і Сходу в умовах глобалізації економічних 

зв'язків і політичних процесів і в рамках 

цивілізаційних стандартів 

постіндустріального світу. Таке середовище 

вимагає високої ступені готовності до вимог і 

викликів часу. З метою забезпечення 

економічної конкурентоспроможності країни, 

безпеки і суверенітету держави, розвитку 

соціальних і правових основ громадянського 

суспільства, модернізації системи 

державного управління керівництво країни 

протягом ряду років здійснює комплекс 

реформ, серед яких найбільш важливі, 

адміністративна, судова і бюджетна. Суттєва 

обставина проведених реформ − їх 

політичний характер. Він визначається 

політичними передумовами і наслідками 

реалізації реформ. Розвиток взаємодії 

держави і громадянського суспільства 

зачіпає впливає на політичні інтереси 

великої кількості учасників політичного 

процесу, змінюючи, крім економічних, і 

відносини з приводу влади.  

Актуальність проблеми 

підтверджується соціально-політичною 

значимістю процесів організації, 

функціонування і зміни сутності інститутів 

державної служби. Подане дослідження 

порушує питання про фундаментальні 

засади, закономірності та фактори, за 

допомогою яких реалізуються тенденції 

зміни ролі держави у взаємовідносинах із 

суспільством і громадянином, і, отже, 

видозмінюються інститути державного 

управління та державної служби. Таким 

чином, актуальним є більш широкий 

системний підхід до реформування 

державної служби на євроінтеграційних 

засадах, що забезпечує її повноцінну 

інституціоналізацію в рамках модернізованої 

політичної системи суспільства і системи 

державного управління. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемами формування 

інституційного середовища трансформації 

державної служби в Україні займалися 

відомі вчені − фахівці з державного 

управління. Серед таких науковців слід 

відзначити праці Алейникової О.В. [1], 

Дацій Н.В. [4; 5], Драгана І.Я. [6], 

Жовнірчика Я.Ф. [7], Радченко О.В. [8], 

Романенко О.Є. [3], Сазонця І.Л. [1; 9], 

Саричева В.І. [10],  Тихончук Л.Х. [2] та інших 

відомих авторів. В своїх наукових працях 

автори ретельно дослідили сучасний стан 

державної служби, теоретичні підходи до 

формування нової системи державної 

служби, етапи та ретроспективу формування 

державної служби. Специфікою нашого 

дослідження є аналіз процесу формування 

інституційного середовища трансформації 

концепцій державної служби в Україні на 

основі вивчення досвіду країн 

Європейського Союзу. 

Мета статті. Метою статті є аналіз 

процесу формування інституційного 

середовища трансформації концепцій 

державної служби в Україні. Для досягнення 

цієї мети нами згруповано країни 

Європейського Союзу за видами концепцій, 

що використовуються в процесі формування 

системи державної служби.  



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2020 

 

 

 

41

Виклад основного матеріалу. 
Важливою складовою аналізує мого процесу 

є лібералізація політичних відносин і 

демократизація процедур державного 

управління соціально-економічними 

процесами, на євроінтеграційних засадах. 

Разом з цим реформування національної 

державної служби відбувається в умовах 

політизованого середовища. Модернізація 

системи державної служби виражається в 

поступальному розвитку цього 

найважливішого інституту демократичної 

політичної системи. Будучи найважливішим 

елементом системи державного управління, 

державна служба за своїм політичним 

статусом і значенням є соціально-

політичним інститутом.  

Оцінка програмних і нормативно-

правових документів щодо реформування 

державної служби та досвід впровадження 

адміністративної реформи на 

євроінтеграційних засадах свідчить, що 

питанням відповідності змін на макро- і 

мікрорівнях приділено недостатньо уваги, і 

такий взаємозв'язок  не встановлений. В 

результаті державна служба, незважаючи 

на свої оновлені принципи, формується на 

основі старих підходів і методів державно-

адміністративного впливу. Такий 

суперечливий характер процесу 

реформування ставить під питання 

можливість досягнення цілей трансфомації 

державної служби, основний напрямок якої 

полягає в підвищенні ефективності 

державного управління в цілому і державної 

служби в усіх її проявах: соціальному, 

економічному і політичному. Крім того, 

системний характер досліджуваних проблем 

і невдалий досвід перших кроків 

конвергенції державної служби України до 

Європейських стандартів стимулює розробку 

нової методології інституціоналізації 

державної служби в процесі її реформування 

Аналіз інституційних передумов та 

факторів трансформації державної служби в 

контексті європейської інтеграції дає змогу 

стверджувати, що сучасні конституції країн 

ЄС містять положення, які стосуються 

регулювання питань про державну службу, і 

навіть передбачають загальні моделі 

державної адміністрації, але вони в значною 

мірою диференційовані. Більшість цих 

конституцій вимагає прийняття спеціального 

закону, що регулює особливі 

правовідносини між державними 

службовцями та державою. Наприклад, 

конституції Франції, Німеччини, Греції, Італії, 

Португалії та Іспанії включають прямо або 

побічно основні принципи державної 

служби. В розумінні Європейського Союзу 

сучасна конституційна державна служба 

може мати місце тільки в тому випадку, коли 

є присутнім набір умов, що задекларовані в 

офіційних регламентах  інтеграції: поділ 

державної і приватної сфер; поділ політики і 

адміністрації; розвиток індивідуальної 

підзвітності державних службовців, що 

долають старі процеси прийняття рішень, що 

вимагає наявності добре освічених і 

досвідчених державних керівників; 

достатній рівень охорони праці, стабільність 

і рівень заробітної плати, а також чітко певні 

права та обов'язки державних службовців; 

наймання на роботу і просування по службі, 

засновані на обліку службових заслуг. 

Всі ці умови сприяють, в значній мірі, у 

визначенні природи і цінностей  сучасної 

професійної державної служби. 

Відмежування державної сфери від  

приватної ідея настільки ж стара, як і 

відмежування держави від суспільства. Воно 

призводить до визнання того, що існує 

сфера, в якій державний інтерес повинен 

превалювати, і що цей державний інтерес 

повинен бути вільним від втручання з боку 

окремих приватних інтересів. Також мається 

на увазі, що дана державна сфера повинна 

регулюватися спеціальними правовими 

принципами, і що суб'єкти, що здійснюють 

діяльність всередині цієї державної сфери, 
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як такі, підпадають під дію цих принципів 

[01]. 

Поділ політики і адміністрації включає 

в себе основне припущення про те, що в 

рамках державної сфери існують дві основні 

частини, які хоча і сильно залежать одна від 

одної, але в той же час є різними за своєю 

природою, мають у своїй основі різну логіку, 

а також різні джерела легітимності. Політика 

заснована на державній довірі, що 

виражається в вільних політичних виборах і 

підлягає верифікації після кожного 

політичного терміну. Адміністрація 

заснована на обліку службових заслуг, а 

професійні здібності державних службовців 

піддаються верифікації в рамках відкритої 

конкуренції під час вступу кандидатів на 

державну службу відповідно до умов [12].  
Введення особистої індивідуальної 

підзвітності за прийняті рішення і здійснені 
дії призводить до того, що обов'язки і 
компетенція в рамках державної 
адміністрації чітко визначені. В європейській 
системі важливим є поняття 
адміністративного компетентного органу, а 

також той факт, що будь-яке 
адміністративне рішення має під собою чітко 
визначене в законі державне повноваження 
по звітності. Сфера адміністрації 
обслуговується державними службовцями. 
При визначенні структур  своїх державних 
служб держави-члени ЄС використовували 
різні підходи, які зазвичай йдуть корінням в 
історію і змінювалися з плином часу. У ряді 
країн, таких як Франція, Ірландія, 
Нідерланди, Іспанія і Швеція, існує структура 
системи державної служби, яка стосується 
кожного державного службовця, оскільки 
вважається, що кожен державний 
службовець є частиною існуючої державної 
машини (широка концепція державної 
служби), в той час як інші країни, такі як 
Австрія, Німеччина, Великобританія, а з 
недавніх пір Данія та Італія, обмежили сферу 
концепції державної служби так званої 
«концентрованої державної служби». 
Загалом інституційне середовище 
трансформації державної служби в контексті 
Європейської інтеграції, представлено на 
таблиці. 

Таблиця 

Інституційне середовище трансформації концепцій державної служби в країнах 

Європейського Союзу [13] 

Концепції 

державної служби 

Країни які використовують 

концепцію 

Системні імперативи  концепцій системи 

державної служби 

Широка концепція 

державної служби 

Франція, Ірландія, Голландія, 

Іспанія і Швеція 

Кожен державний службовець є частиною 

існуючої державної машини, та досягнення 

основних економічних, соціальних цілей 

держави реалізовується за допомогою 

державних службовців 

Концентрована 

державна служби 

Австрія, Німеччина, 

Великобританія, а з недавніх 

пір Данія та Італія, 

Концентрована державна служби 

характеризується обмеження сфер  

традиційного загального політичного 

розуміння. 
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Як видно з таблиці в останньому 

випадку тільки професіонали з державного 

управління та адміністрування і 

професіонали, що володіють державними 

повноваженнями (наприклад, поліція, 

митниця, і т. д.), є державними службовцями 

(обмежена концепція державної служби). 

Серед країн Центральної та Східної Європи 

Угорщина і Польща застосовують цю 

обмежену концепцію державно служби, в 

той час як Литва розглядає питання про 

використання модальності широкої 

концепції. 
Висновки. В процесі узагальнення 

інституційних передумов та факторів 
трансформації державної служби в контексті 
Європейської інтеграції виявлено, яким 
чином переплітаються принципи та 
стандарти державної служби. На основі 
компаративного аналізу було обґрунтовано, 
як стандарти і принципи характеризують 
загальне розуміння, яке набуло широкого 
поширенні в Європейському просторі, в 
основному, за допомогою визначення 
концепцій державного управління. В  рамках 
проведеного дослідження, виявлено, що 

інституційні передумови трансформації 
державної служби в ЄС беруть свій початок 
від конституційних механізмів, які сягають 
корінням глибоко в культурні, соціальні та 
політичні цінності. В рамках дослідження 
виявлено, що державна служба в ЄС є одним 
з основних елементом державної 
адміністрації; але оскільки вона є дуже 
впливовим елементом, державна 
адміністрація і державна служба часто 
розглядаються як тотожні поняття. 
Узагальнення факторів трансформації 
державної служби в контексті Європейської 
інтеграції дає розуміння вектору руху 
інституту державної служби в Україні, 
шляхом створення спільного Європейського 
адміністративного простору. Слід зазначити, 
що для країн-кандидатів, які прагнуть 
приєднатися до ЄС або хочуть стати 
повноцінними гравцями на Європейському 
адміністративному просторі, першорядне 
значення матиме те, в якій мірі весь 
державний адміністративний апарат, 
включаючи державну службу, буде 
відповідати загальноприйнятим стандартам. 
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відповідності до законодавства України. подано звіт про роботу Управління забезпечення 
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