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8.1. Історичний розвиток державної 

служби 
 
Різні варіанти організації державної служби можуть бути 

класифіковані на основі декількох підстав. 
Якщо виходити з часу і місця виникнення державної служби, 

враховуючи при цьому відображення в процесі службової діяль-
ності інтересів, можна дати наступну класифікацію: “давньосхід-
ний”, “античний”, “європейсько-континентальний” і “англосаксь-
кий” типи державної служби. 

Раніше всього державна служба виникла в східних деспотіях 
Китаю, Індії, Єгипту і Межиріччя. Практично повна відсутність у 
цих державах гарантій особистих прав підданих і приватної влас-
ності на землю, тотальна влада верховного правителя й інші чин-
ники зумовили основні особливості цього історично першого ви-
ду державної служби.  

До них відносяться:  
– “пірамідальна” організація системи державної служби, на ве-

ршині якої стояв верховний правитель;  
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– відсутність чіткої компетенції кожного рівня державної слу-
жби і суворо встановлених принципів посадової субординації 
(кожен урядовець знаходився в особистій залежності від вер-
ховного правителя, і останній міг звертатися до будь-якого 
службовця “напряму”, без дотримання посадової ієрархії);  

– відсутність чітко регламентованих окладів урядовців, існу-
вання системи “годування” – поборів з керованих територій;  

– відсутність в урядовців гарантій від звільнень і понижень на 
посаді.  
Така організація державної служби була досить нестабільна і 

поступово вироджувалася в “чиновницький феодалізм”: передані 
урядовцям на “годування” території фактично ставали їх успад-
кованими володіннями. Це приводило до деградації державної 
служби і занепаду держави.  

Особливе місце займала організація державної служби в ста-
родавньому і середньовічному Китаї, яка мала багато формальних 
ознак сучасної державної служби (конкурсний механізм форму-
вання, систему іспитів, нагляд за діяльністю урядовців, кадровий 
резерв) і особливі механізми, що запобігали посиленню урядовців 
і формуванню у них стійких корпоративних зв’язків. Проте дер-
жавна служба в Китаї, як і у всіх інших східних деспотіях, була 
не здібною до змін. Тому на певному етапі історичного розвитку 
країни вона стала неефективною. Консервація такої моделі дер-
жавної служби у Китаї більш ніж на 2000 років мала негативні 
наслідки і фактично привела Китай в XIX – першій половині XX 
століття до катастрофи. З кінця 1970-х років у Китаї здійснюється 
масштабна реформа державної служби із запозиченням багатьох 
елементів з державної служби зарубіжних країн.  

В античних державах, у тому числі і в Римській республіці, з 
об’єктивних причин ситуація була принципово іншою, ніж у схі-
дних деспотіях: існувала приватна власність, а значить, і сфера 
приватного життя. У Римі було розділення на приватне і публічне 
право, а в управлінні важливу роль виконували демократичні 
установи. У зв’язку з цим державна служба розглядалася не тіль-
ки як служіння суверену, але і як здійснення необхідних для всіх 
класів суспільства публічно-владних функцій.  

У Новий час становлення інституту державної служби 
пов’язане з переходом від феодальної роздробленості до центра-
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лізованих держав, одним з найважливіших атрибутів яких став 
розгалужений і численний чиновницький апарат.  

Раніше всього інститут професійного чиновництва з’явився у 
Франції і Німеччині. Саме в цих країнах сформувалися основні 
елементи континентальної моделі державної служби: централіза-
ція, жорстка ієрархія, уніфікація, нормативна регламентація.  

“На відміну від континентальної Європи, Англія набагато 
довше обходилася без професійної державної служби в сучасно-
му значенні цього слова. Її місце займала напівлюбительська ад-
міністрація з нерегулярним характером матеріальної винагороди. 
Державна служба розглядалася як “почесний обов’язок благород-
них людей”, а посади – як власність утримувачів королівських 
патентів (вони продавалися, дарувалися і нерідко передавалися 
по спадку)” [8].  

Подібна ситуація склалася через ряд історичних і географіч-
них причин (зокрема – відсутність постійної необхідності оборо-
нятися від зовнішніх ворогів), внаслідок чого у Великобританії 
сформувалася децентралізована система управління з розвиненим 
місцевим самоврядуванням, на рівні якого традиційно 
розв’язувалася більшість практичних питань. Деякі елементи да-
ної унікальної моделі державної служби розповсюдилися потім в 
англійські колонії, де були істотно скоректовані і доопрацьовані. 
У США принцип самоврядування одержав ще більш послідовну 
реалізацію, ніж у Англії. До того ж бюрократія в США визріла 
пізніше демократії, що зумовило появу важливої особливості 
американського різновиду англосакського виду державної служ-
би: принцип “здобич – переможцю” (victor’s spoils system), що 
означає роздачу ряду вищих посад представникам партії, що пе-
ремогла.  

За порядком функціонування, організації і формування 
державної служби досить чітко виділяються два її види, які мо-
жна умовно назвати “раціональна централізована закрита” дер-
жавна служба (характерна для країн континентальної Європи) і 
“емпірична децентралізована відкрита” державна служба (в анг-
лосакських країнах).  

Основними рисами раціональної централізованої закритої 
державної служби є:  
1) ієрархічна “пірамідальна” організація системи державної 

служби з чіткою, нормативно встановленою компетенцією 
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кожного рівня державної служби і твердо закріпленими 
принципами посадової субординації;  

2) здійснення всієї внутрішньоорганізаційної діяльності на ос-
нові формальних, нормативно закріплених процедур;  

3) високий соціальний статус держслужбовця, велике значення 
механізмів репутацій і норм професійної етики;  

4) система гарантій правової і соціальної захищеності службов-
ця (зокрема ускладненої процедури його звільнення);  

6) переважання на державній службі вузькоспеціалізованих фа-
хівців (з юридичною, економічною або технічною освітою).  
У свою чергу, риси емпіричної децентралізованої відкритої 

державної служби такі:  
1) відсутність єдиної чітко організованої системи органів вико-

навчої влади, створення спеціальних органів для вирішення 
якої-небудь конкретної задачі, з дорученням ним у подаль-
шому схожих за змістом задач;  

2) слабке нормативно-правове регулювання службових відно-
син, що багато в чому зумовлене пануванням системи зага-
льного права з особливою роллю прецеденту;  

3) гнучка конкурсна система набору претендентів на державну 
службу;  

4) залежність оплати праці і просування по службі від результа-
тів роботи державного службовця;  

5) переважання фахівців загальногуманітарного профілю. 
Тісний зв’язок організації державної служби з державним 

устроєм дозволяє виділити державну службу у федеральних і уні-
тарних державах.  

Таким чином, на підставі класифікації видів державної служ-
би можна виділити декілька основних моделей державної служ-
би, існуючих у сучасних зарубіжних країнах: раціональна 
централізована закрита модель, реалізована в унітарній державі 
(французька модель); раціональна, відносно децентралізована за-
крита модель, реалізована у федеральній державі (німецька мо-
дель); відносно децентралізована відкрита модель, реалізована в 
унітарній державі (Великобританія); децентралізована відкрита 
модель, реалізована у федеральній державі (США).  

Особливості розвитку законодавства про державну служ-
бу різних країн визначаються низкою факторів, серед яких 
варто виділити:  
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1. Специфіку історичного розвитку цих країн. У Європі 
інститут професійного чиновництва, так само як і його норматив-
но-правове регулювання, з’явився раніше всього у Франції. У Ве-
ликобританії й США до другої половини XIX століття не існува-
ло інституту постійної професійної державної служби в її сучас-
ному розумінні, тому закони (статути, акти) про державну служ-
бу й статус державних службовців з’явилися в цих країнах тільки 
наприкінці ХIХ століття.  

2. Специфіку правової системи. Для країн англосаксонської 
правової системи (Великобританія, США, Канада, Австралія, Но-
ва Зеландія й ін.) характерні велика кількість нормативно-
правових актів, що стосуються державної служби, відсутність 
уніфікованої системи законодавства з цього питання.  

Важливою рисою є особлива, досить значна роль норматив-
но-правових актів про керування фінансами в регулюванні пи-
тань державної служби (особливо у Великобританії й Канаді). 
Крім того, у Великобританії, на відміну від інших країн, питання 
державної служби регулюються в основному не законами, а ак-
тами, прийнятими з ініціативи уряду, – наказами Короля в Раді. 
Така практика утворилася історично.  

Правове регулювання державної служби в США істотно від-
різняється від інших країн англосаксонської правової системи. 
Насамперед, в основі законодавства про державну службу США 
лежать конституційні норми. Так, у Конституції США 1787 р. го-
вориться про повноваження Президента “заміщати всі вакансії, 
які відкриються в період між сесіями Сенату”. Крім того, поло-
ження більшості нормативно-правових актів про державну служ-
бу інкорпоровані у Звід Законів США.  

У країнах романо-германської правової системи основою 
формування корпуса державних службовців, як правило, є Кон-
ституція й комплексні закони.  

Наприклад, у Франції базовими вважаються Закон від 13 ли-
пня 1983 р. про права й обов’язки чиновників, Закон від 11 січня 
1984 р., що містить положення статуту про центральну публічну 
службу. Поряд із загальними, діють і спеціальні закони про окре-
мі види державної служби. У ФРН принципи, на яких будується 
законодавство про державну службу, закріплені в Основному за-
коні. Базовим як для Федерації, так і для суб’єктів федерації є 
Рамковий закон про право чиновників від 1 липня 1957 року в 
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новій редакції від 27 лютого 1985 р. Крім того, діють федеральні 
закони про окремі види федеральної державної служби.  

3. Специфіку державного устрою. У країнах з федератив-
ним устроєм (США, Канада, ФРН) існують два рівні законодавст-
ва про державну службу та про статус – федеральних суб’єктів 
федерації. Федеральна влада має право видавати основні припи-
сання з питань, пов’язаних з держслужбою, у зв’язку із чим зако-
нодавство суб’єктів федерації базується на єдиних загальних 
принципах і збігається в найбільш важливих положеннях.  

У країнах з унітарним устроєм, де сильні тенденції “регіона-
лізації”, на загальнодержавному рівні також установлюються 
тільки загальні питання державної служби. Так, в Італії загальні 
принципи організації державної служби витримуються в законі, 
прийнятому Парламентом, – Закон-рамка про державну службу 
від 29 березня 1983 р. На основі даного Закону області видають 
норми законодавчого характеру, спрямовані на організацію робо-
ти відомств й адміністративних установ, підлеглих цим областям. 

 
 
 
 

8.2. Особливості становлення 
та розвитку державної служби 

у різних країнах 
 
Французька модель державної служби формувалася під 

впливом інтенсивного процесу централізації, що завершився ра-
ніше, ніж в інших державах Європи. В епоху абсолютної монархії 
у Франції відбувається остаточне становлення професійної бюро-
кратії й її відособлення від суспільства. Місцеве самоврядування 
пригнічується і замінюється місцевим управлінням. В умовах ін-
тенсивної централізації державної служби особливе значення має 
столична бюрократія, що стоїть на вершині службової ієрархії; 
місцева бюрократія виконує незначну роль. Остаточно французь-
ка система державної служби формується в період французької 
революції і при Наполеоні I. З одного боку, проголошується від-
вертість державної служби, служіння тільки суспільним інтере-
сам, створюється конкурсна система найму урядовців, спеціальні 
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навчальні заклади для підготовки адміністративної еліти, форму-
ються норми професійної моралі держслужбовців, але, з іншого 
боку, посилюються службова ієрархія, дисципліна, всестороння 
уніфікація, “кастовість”, соціальна селекція держслужбовців, від-
бувається відрив професійних урядовців від народу. У середині 
XIX століття створюється система соціального забезпечення 
державних службовців.  

“На початку 1945 року під впливом лівих сил був створений 
спеціальний комітет з реформи державної служби в цілях підви-
щення її ефективності і демократичності. У жовтні 1946 року, за 
підсумками роботи комітету, був прийнятий “Закон про загаль-
ний статус урядовця”, в якому була встановлена нова структура й 
ієрархія державної служби, підвищені соціальні і правові гарантії 
для держслужбовців. Державним службовцям були дозволені 
страйки, звільняти їх можна було лише на підставі спеціального 
закону про скорочення персоналу. У П’ятій республіці (з 1959 
року) політичний вплив чиновництва істотно збільшився. У 1959 
році в Закон про загальний статус урядовця були внесені зміни, 
направлені на посилення дисципліни і солідарних дій державних 
службовців” [2]. 

Основними рисами моделі державної служби, що склалася у 
Франції, є:  
1) ієрархічна організація системи державної служби з чіткою, 

нормативно встановленою компетенцією кожного рівня дер-
жавної служби і твердо закріпленими принципами посадової 
субординації;  

2) дуже високий рівень централізації державної служби, незна-
чна увага до місцевих умов, проблем та ініціатив; жорсткий 
контроль за місцевою бюрократією з центру;  

3) конкурсна система відбору кадрів для державної служби;  
4) дуже висока елітарність державної служби, яка при конкурс-

ній системі відбору підтримується за рахунок “освітньої мо-
нополії” декількох навчальних закладів на підготовку держа-
вних службовців;  

5) розвинена система гарантій правової і соціальної захищенос-
ті службовця; дуже ускладнена процедура його звільнення.  
Поступове зниження рівня підготовки урядовців, збільшення 

їх чисельності, істотне відставання зростання окладу держслуж-
бовців від заробітної платні осіб, зайнятих у приватному секторі, 



 229 

призвели до падіння престижу державної служби, втрати елітою 
французької служби її морально-етичних якостей.  

Реформи 1981-1983 рр. були направлені на децентралізацію 
управління країною, підвищення ініціативності державних служ-
бовців. Підсумком реформи стало ухвалення Закону від 13 липня 
1983 року про права і обов’язки службовців і Закону від 11 січня 
1984 року, що містять положення загального статуту державної 
служби. З 1991 року пріоритетом у реформі державної служби у 
Франції стало нормативне закріплення моральних стандартів, 
норм професійної етики державних службовців і створення уста-
нов по контролю за дотриманням цих норм.  

“Вступ на державну службу у Франції регулюється Законом 
від 13 липня 1983 року, що встановлює п’ять передумов отри-
мання статусу чиновника: наявність французького громадянства; 
володіння політичними правами; дотримання законів, позитивне 
відношення до законів про службу в армії, фізична придатність. 
Особливі статути можуть містити додаткові умови прийому на 
державну службу в різних випадках. Як правило, вони ставляться 
до віку, освіти й стажу служби” [1]. 

Прийом на державну службу проводиться в основному на 
конкурсній основі. Конкурси бувають трьох видів: “зовнішній” – 
для осіб, які тільки сподіваються вступити на державну службу, 
“внутрішній” – для посадового просування вже зайнятих на дер-
жавній службі чиновників, “змішаний” – як для кандидатів “ззов-
ні”, так і для державних службовців зі стажем. Конкурс оголошу-
ється постановою відповідного міністра, у якому вказується по-
рядок проведення випробувань (звичайно – проходження тестів), 
кількість посад, що підлягають заміщенню, і початок випробу-
вань. Відбір кандидатів проводиться спеціальним журі, створе-
ним органом, що набирає державних службовців. Підготовлений 
список кандидатів журі передає цьому органу, що і виносить ос-
таточне рішення. Прийнятий на державну службу не відразу на-
буває статусу чиновника, а після стажування або іспитового тер-
міну (від шести місяців до двох років). Будь-яка особа, що брала 
участь у конкурсі, може оскаржити його результати в адміністра-
тивному суді.  

Завдяки розмаїтості способів прийому чиновники, прийняті 
на конкурсній основі, становлять близько половини всіх держав-
них службовців.  
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Відповідно до Закону від 11 січня 1984 р., призначення на 
вищі посади проводиться урядом. Перелік посад, пов’язаних з 
“політичними призначеннями”, установлений декретом уряду від 
21 березня 1959 р. До них відносяться: генеральний секретар уря-
ду, префекти, посли й ін. Цей список не є вичерпним і може бути 
доповнений урядом. Призначають на ці пости, як правило, з ура-
хуванням політичних поглядів і переконань кандидатів.  

Сучасна модель державної служби Німеччини сформува-
лася не відразу. Основний вплив на німецьку довоєнну адмініст-
рацію зробила прусська модель державної служби, що сформува-
лася в результаті реформи Фрідріха Вільгельма I в 1728 році. 
Урядовці набиралися в основному з числа офіцерів, у зв’язку з 
чим, з одного боку, прусський адміністративний стиль відрізнявся 
ефективністю, чесністю, відстоюванням державних інтересів, а з 
іншого боку – низьким творчим потенціалом і недовірою до демок-
ратії (що багато в чому зумовило долю Веймарської республіки і 
швидкий перехід чиновництва на службу до Третього Рейху).  

Серйозна затримка з формуванням у Німеччині централізо-
ваної держави зумовила наявність у державах, що існували до 70-
х років XIX століття на території сучасної Німеччини, власних 
систем державної служби – як правило, відкритіших і демократи-
чніших, ніж у Пруссії. Це стало передумовою для створення в 
Німеччині після Другої світової війни федеральної держави і де-
централізованої системи державної служби.  

Крім того, в післявоєнний період була усунена фундамента-
льна основа прусської бюрократії – її претензії на незалежність і 
надпартійність. Сучасний розвиток державної служби у Німеччи-
ні базується на направляючій дії політичних партій і широкому 
розвитку інституту політичних призначень (принципів партійно-
го “патронажу”).  

“У 1957-1985 рр. були прийняті основоположні нормативно-
правові акти у сфері державної служби: Закон про федеральних 
урядовців від 14 липня 1953 року в новій редакції від 27 лютого 
1985 р.; Рамковий закон про право урядовців від 1 липня 1957 р. в 
новій редакції від 27 лютого 1985 р., Закон про оклади федераль-
них службовців від 27 липня 1957 р. в редакції 3 грудня 1998 р., 
Положення про проходження державної служби у Федерації від 
15 листопаду 1978 р. в новій редакції від 8 березня 1990 р.; Феде-
ральний дисциплінарний устав від 20 липня 1967 р. На основі 
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Рамкового закону були прийняті відповідні закони й інші норма-
тивно-правові акти суб’єктів федерації” [4]. 

Перерахуємо найістотніші риси сучасної моделі німецької 
державної служби:  
1) дуже висока роль політичних призначенців у системі держа-

вної служби, особливо в процесі вироблення стратегічних 
управлінських рішень;  

2) чітка організація системи державної служби з нормативно 
встановленою компетенцією кожного рівня управління (аж 
до розділення компетенції по ухваленню і виконанню рі-
шень) і встановленими принципами посадової субординації;  

3) складна, багатоступінчаста система відбору кадрів для дер-
жавної служби з випускників вищих навчальних закладів з 
найкращою успішністю (держава має пріоритет в наборі кад-
рів перед приватним сектором);  

4) дуже високий соціальний статус держслужбовця, велике зна-
чення механізмів репутацій і норм професійної етики; існу-
вання інституту почесного урядовця;  

5) залежність кар’єрного зростання, заробітної платні і пільг від 
стажу служби і посади.  

6) переважання на державній службі фахівців з юридичною 
освітою.  
Державна служба в Німеччині відрізняється високою ефек-

тивністю, престижем і пошаною серед населення, у зв’язку з чим 
для адаптації державної служби до умов сучасного світу, що змі-
нюється, була вибрана тактика “великого якісного стрибка за до-
помогою маленьких кроків”. Серед таких “кроків” можна відзна-
чити децентралізацію державної служби, дивергенцію статусу 
держслужбовців, переорієнтацію державної служби на “клієнтні” 
відносини з громадянами.  

Основи щодо децентралізованої відкритої моделі держав-
ної служби, діючої сьогодні у Великобританії, були закладені 
ще в середні століття. Проте до другої половини XIX століття в 
країні не існувало інституту постійної професійної державної 
служби, система іспитів або конкурсів була відсутня. Довгий час 
недоліки подібної моделі державної служби “згладжувалися” 
розвиненим самоврядуванням і пануванням загального права, але 
в XIX столітті, особливо на фоні Кримської війни, неефектив-
ність такої архаїчної системи управління стала очевидною.  
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Масштабна реформа державної служби почалася з програм-
ної доповіді Норткота – Тревельяна британському парламенту в 
1854 році та відбувалася дуже поволі, зустрічаючи серйозний 
опір. У процесі реформи була уніфікована система державної 
служби (введені три класи службовців – адміністратори, вико-
навці й клерки), на службу прийшли висококваліфіковані кадри. 
Завершенням реформи можна вважати введення в 1870 році від-
критих конкурсних іспитів, що проводяться під наглядом центра-
льної екзаменаційної комісії (Комісії у справах цивільної служби) 
[10]. 

Проте програма конкурсних іспитів складалася на основі ме-
тодик Оксфордського і Кембриджського університетів, що при-
вело до кастового характеру державної служби і панування не ву-
зьких професіоналів, як в континентальній моделі державної 
служби, а “дженералістів” – службовців із загальною гуманітар-
ною освітою.  

Сторіччя опісля (у 1968 році), враховуючи критику “кастово-
го” і “любительського” характеру державної служби в країні, ко-
мітет з реформи державної служби під керівництвом лорда Фул-
тона розробив нову модель державної служби, в основу якої була 
покладена модель державної служби в США. Проте з 158 реко-
мендацій, що містилися в доповіді “Державна служба”, була реа-
лізована лише одна – про скасування класів і введення семи “сту-
пенів” державної служби.  

З 1979 року прем’єр-міністром стала М. Тетчер. Вона почала 
адміністративну реформу зі скорочення витрат міністерств і ві-
домств, у тому числі і за рахунок звільнення частини державних 
службовців. У 1988 році була сформульована програма “Наступні 
кроки”, відповідно до якої всі урядові установи були розділені на 
центри формування політики і установи, виконуючі рішення. 
Останні були перетворені в квазіадміністративні неурядові орга-
нізації (QUANGO) або навіть корпорації, що працюють з центра-
ми формування політики на основі договорів (вибір QUANGO, 
найбільш відповідної організації для виконання рішення, здійс-
нюється, як правило, на конкурсній основі). При цьому державна 
служба як така (із збереженням єдиної тарифної сітки, привілеїв, 
пенсійного забезпечення та ін.) була збережена лише для центрів 
формування політики, а в QUANGO широко розповсюдилася 
служба за контрактом. Дана реформа, з одного боку, дозволила 
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скоротити чисельність державних службовців, об’єм їх пільг і 
привілеїв, підвищити ефективність адміністрації. З другого боку, 
була зруйнована цілісна система урядових кадрів, підірвані пре-
стиж і привабливість державної служби, а заробітна платня в 
QUANGO все одно залишилася істотно меншою, ніж у приват-
ному секторі. Тому, незважаючи на те, що реформа Тетчер була 
визнана в цілому вдалою і “скопійована” в Нідерландах і Новій 
Зеландії, підводити остаточні підсумки впровадження ринкових 
механізмів у неринкову за своєю природою публічно-службову 
діяльність було передчасно.  

У Великобританії правом доступу до державних посад воло-
діють лише британські піддані, громадяни Співдружності або Ір-
ландської Республіки. Існують також спеціальні вимоги відносно 
місць народження й проживання.  

Депутати Палати громад або кандидати в члени цієї Палати 
не вправі займати державні посади. Приймаючи призначення на 
таку посаду, член Палати втрачає депутатський мандат, а канди-
дат – право стати депутатом за Законом про дискваліфікацію де-
путатів Палати громад 1975 року.  

Для зарахування на деякі посади й перебування на них уста-
новлені вікові обмеження. Допуск до деяких державних посад 
припускає освітній ценз (наявність диплома про спеціальну, вищу 
освіту, а в деяких випадках – ученого ступеня).  

Відбором кандидатів для посади на державну службу займа-
ється Комісія зі справ цивільної служби, а також безпосередньо 
міністерства й відомства. Допоміжну роль виконує спеціальне 
Агентство по оцінці й відбору кандидатів для державної служби.  

Процедура прийому на державну службу розрізняється зале-
жно від щабля, групи або характеру посади. На ряд технічних по-
сад, що не вимагають високої кваліфікації, зарахування може 
проходити по спрощеній процедурі самими міністерствами (ві-
домствами). Набір службовців середньої й молодшої ланок про-
водиться міністерствами й відомствами під загальним контролем 
Комісії.  

Що стосується фахівців цивільної служби (юристів, економі-
стів, інженерів, адміністраторів), то процедура їхнього прийому 
полягає в спеціальному конкурсі, проведеному Комісією зі справ 
цивільної служби. Вона займається відбором кандидатів на сере-
дні й вищі посади в системі державної служби.  
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Відбір кандидатів на державну службу здійснюється наступ-
ними відділами Комісії зі справ цивільної служби: по адміністра-
тивних посадах, по наукових посадах, по технічних посадах (ін-
женерним й ін.), а також загальним відділом (відбір кандидатів на 
юридичні, інформаційні й інші посади).  

Процедура відбору складається з декількох етапів. Перший – 
письмова доповідь на задану тему. Після успішного проходження 
першої стадії відбору протягом двох днів проводяться тести й ін-
терв’ю. У цей час цей етап набув основного значення. Потім пред-
ставники Відділу по остаточному відбору на підставі оцінки, даної 
екзаменаторами й членами Ради по інтерв’ю, проводять заключну 
співбесіду, в результаті чого вирішується питання про зарахування.  

Призначення державних службовців, що займають вищі дер-
жавні посади, здійснюється відповідно до особливої процедури. 
Так, призначення на посаду 1 й 2 щаблів вимагають схвалення 
Прем’єр-міністра. Призначення й переміщення в рамках 3 щабля 
повинні бути схвалені Управлінням у справах Кабінету.  

У Сполучених Штатах Америки органи місцевого само-
врядування і органи державної влади штатів історично передува-
ли федеральному уряду, з чим пов’язані сталі традиції федераліз-
му і самоврядування. До 60-х років XIX століття в США на феде-
ральному рівні практично відсутня професійна бюрократія в єв-
ропейському розумінні. Великого поширення набула введена в 
1829 році президентом Е. Джексоном victor’s spoils system, згідно 
з якою посади одержували представники партії, що перемогла. 
Проте загальні закономірності індустріального і соціального роз-
витку в XIX столітті, а також початок централізації державного 
управління після Громадянської війни привели до зростання 
професіоналізації державної служби. Велику популярність в кінці 
XIX – початку XX століття одержала точка зору про необхідність 
введення в США “раціональної” моделі державної служби євро-
пейського зразка. У 1883 році у відповідність із Законом Пендлтона 
була введена єдина система посад, окладів і кваліфікаційних іспитів 
для значної частини державних службовців, що завдало удару по 
victor’s spoils system. Актом прямого обмеження політичної діяль-
ності державних службовців став Закон Хетча, прийнятий Конгре-
сом в 1939 році, який заборонив їм брати участь у виборчих компа-
ніях в будь-якій якості, а також використовувати своє службове по-
ложення на користь якої-небудь політичної партії.  
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“У 1960-1970-х роках в США знов домінуючою стала тенде-
нція “політизування” державної служби: число політичних при-
значень при Дж.Картері досягло 2800, при Рейгані й наступних 
президентах воно стабілізувалося на рівні 3000.  

У 1978-1979 рр. була проведена реформа державної служби, 
в ході якої був корінним чином змінений статус державного слу-
жбовця за рахунок введення принципів merit system (“системи за-
слуг”), введення регулярної атестації і контролю результативнос-
ті службовців державного аппарату. Була впорядкована також си-
стема органів управління державною службою: створені Федера-
льне управління кадрів і Рада із захисту системи заслуг. Нарешті, 
була встановлена система формування вищої адміністративно-
політичної еліти (Служба вищих керівників) для забезпечення 
кадрового резерву як для політичних, так і для кар’єрних призна-
чень (у 1994 році вона охоплювала 7560 чоловік). У 1978 році був 
прийнятий Закон про цивільну службу, що закріпив результати 
проведених реформ” [6]. 

Основними рисами існуючої сьогодні моделі державної слу-
жби в США є:  
1) висока роль політичних призначень у системі державної 

служби – особливо на тих посадах, де ухвалюються ключові 
стратегічні рішення;  

2) наявність “системи заслуг”; залежність оплати праці і просу-
вання по службі від результатів роботи державного службовця;  

3) висока децентралізація системи державної служби, що 
пов’язано з наявністю і федеральної державної служби, і 
державної служби суб’єктів федерації (закони суб’єктів фе-
дерації про державну службу співпадають у загальних рисах 
один з одним та із законами федерації);  

4) незначна уніфікація державної служби: існують публічні 
службовці, під якими розуміються всі працюючі по найму в 
установах США, урядові службовці – вищі політичні призна-
ченці, цивільні службовці – професійні незмінні урядовці, що 
становлять до 60% держслужбовців;  
У 1993-1999 рр. у США була проведена чергова реформа 

державної служби, якою керували не кадрові службовці, а полі-
тичні призначенці. У 1992 році була проведена “загальнонаціона-
льна перевірка результатів діяльності”, на основі якої в 1993 році 
був прийнятий Закон про показники і результати діяльності орга-
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нів державної влади. Результатами реформи стало вдосконалення 
критеріїв, за якими оцінюється ефективність діяльності держав-
них службовців, і скорочення чисельності федеральних держав-
них службовців на 17%.  

При надходженні на державну службу в США законодавець 
не встановлює чітких процедур допуску до “патронажних посад” 
державної служби – встановлюється лише, що на ці посади про-
водяться особи, які користуються особливою довірою Президента 
або глав міністерств і відомств. Заміщення посад державної слу-
жби, заснованої на “системі заслуг”, проводиться у двох формах 
– “відкритої” (найпоширенішої) і “закритої”. При відкритому на-
борі посада може бути зайнята будь-якою особою, яка успішно 
здала іспит. При закритому – як правило, тільки в порядку 
кар’єрної служби в даній системі. Закритий набір передбачений 
для комплектування вищих посад державного апарату (міністрів, 
їхніх заступників і помічників) і ряду міністерств і відомств 
(Державного департаменту, ФБР, ЦРУ, служб охорони здоров’я й 
лісового господарства).  

Набір службовців і проведення іспитів здійснюється управ-
лінням по керівництву персоналом. Іноземці на державну службу 
не приймаються, за винятком нижчих посад й окремих відомств 
(наприклад, Державного департаменту), де існує необхідність у 
залученні фахівців, що не є громадянами США.  

“Одним із принципів державної служби є рівність можливос-
тей при працевлаштуванні. Законодавство досить чітко форму-
лює поняття “заборонена кадрова практика”. Відповідальні особи 
не мають права проявляти дискримінацію відносно якого-небудь 
службовця або кандидата на зайняття посади за ознакою раси, 
кольору шкіри, віросповідання, статі або національного похо-
дження; за ознакою родинного стану або політичної приналежно-
сті (§ 2302 титулу 5 Зводу законів США)” [5]. Проте законодавст-
вом установлені пільгові умови для ряду категорій, у тому числі 
для ветеранів війни, що були військовослужбовцями, інвалідів і 
представників національних меншин. В останньому випадку 
Управління державної служби разом з Комісією із забезпечення 
рівних можливостей при працевлаштуванні розробляє особливі 
програми.  

Процедура прийому на роботу включає наступні стадії:  
1) перевірка заяви;  
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2) проведення конкурсних іспитів; 
3) перевірка благонадійності; 
4) вибір кандидата на посаду;  
5) перевірка протягом іспитового терміну.  

Доконкурсні іспити проводяться у письмовій та усній формі і 
мають на меті перевірку професійних знань і придатності канди-
датів для зайняття посад, як правило, середньої ланки керування. 
Екзаменаційні вимоги розробляються керівництвом державної 
служби.  

Важливою умовою є опублікування переліку вакансій, по 
яких проводяться іспити на заміщення посад, що формально дає 
можливість взяти в них участь кожній зацікавленій особі. Допус-
кається виплата компенсацій тим здобувачам, які приїжджають 
для іспитів з інших міст.  

Іспитовий термін, за законом, не повинен перевищувати од-
ного року.  

У кожному адміністративному відомстві з урахуванням ре-
комендацій Управління державної служби розробляється власна 
програма працевлаштування, що повинна надавати можливість 
одержання посади не тільки зайнятим, але й особам, що не пере-
бувають на державній службі. Із числа працюючих в адміністра-
тивних відомствах службовців створюються комісії з питань при-
йому на роботу; у їхні завдання входить розгляд заяв кандидатів 
на зайняття кар’єрних посад. Рішення комісій по кожному із заяв 
складаються в письмовій формі. Загальними критеріями оцінки 
служать досвід управлінської діяльності; успішна участь у про-
грамах підвищення кваліфікації Управління державної служби; 
наявність особливих знань і досвіду, які дають підстави думати, 
що державний службовець буде успішно справлятися з покладе-
ними на нього обов’язками (§ 3392-3393 Зводу законів США).  

 
 
 
8.3. Об’єктивні тенденції розвитку 

державної служби 
 

Дію на розвиток державної служби надають не тільки особ-
ливості окремих країн, але і об’єктивні чинники суспільного роз-
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витку. Якісні, глибинні зміни суспільних відносин приводять до 
корінних змін системи державного управління в світі, 
пред’являють нові вимоги до державних службовців і визначають, 
таким чином, об’єктивні тенденції розвитку державної служби.  

Тісний і невід’ємний зв’язок якісних стрибків в розвитку су-
спільства і зміни моделей державної служби виявляється у тому, 
що “хвилі” реформування державної служби доводилися саме на 
період глибинних соціально-економічних змін. Так, поява “раці-
ональної” моделі державної служби доводиться на кінець XVII – 
почало XVIII століття і не може бути відокремлено від процесів 
формування централізованих держав і абсолютних монархій. Ре-
форми державної служби 50-80-х років XIX століття (у Велико-
британії, Німеччині, США, Росії, Японії і ін.) пов’язані із завер-
шенням стадії індустріалізації і переходом на стадію імперіаліз-
му. Масштабні зміни державної служби в 70-х роках XX століття 
обумовлені переходом до постіндустріальної цивілізації, яка до-
корінно змінила картину взаємостосунків держави, суспільства й 
індивіда, і ставить нові вимоги до державної служби.  

Початок останньої “хвилі” реформування державної служби 
приходиться на 90-ті роки ХХ століття. Участь держави в проце-
сах фінансової і економічної глобалізації була багато в чому по-
ставлена в залежність від ряду чинників (наявності системи 
управління, оптимальної для іноземних інвесторів; рівня гарантій 
інвестицій; ефективного виконання державних функцій; рівня ко-
рупції та ін.), що мають пряме відношення до державної служби.  

“Реформа державної служби стала пріоритетом для багатьох 
держав, що розвиваються і перехідних, які не хочуть безнадійно 
відставати в розвитку. Вони, як правило, здійснюють цю рефор-
му, запозичуючи окремі елементи державної служби у найрозви-
неніших країн і намагаючись пристосувати їх до національних 
особливостей. Основними цілями реформи державної служби, як 
правило, є прагнення розв’язати поточні проблеми країни і забез-
печити в осяжній перспективі відповідність державної служби 
потребам швидко змінного світу” [8]. 

У зв’язку з цим практично у всіх державах, які реформують у 
даний час свою державну службу, простежуються одні й ті ж те-
нденції.  

Серед основних напрямів реформування державної служби 
на сучасному етапі можна виділити:  
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1. Пошук балансу між роллю політичних призначень у системі 
державної служби і професійною позапартійною бюрократі-
єю, динамізмом державної служби і її стабільністю.  

2. Посилення політичної складової при ухваленні рішень на 
вищих рівнях державної служби (у США, Франції, Китаї й 
інших країнах – за винятком, мабуть, Німеччини, де ця скла-
дова і так дуже велика).  

4. Децентралізація виконання рішень і системи державної слу-
жби в цілому (Франція, Угорщина, Китай, Нідерланди, Нова 
Зеландія, Великобританія, Італія та ін.).  

5. Посилення відвертості, демократичності державної служби, 
її “чуйності” до потреб та інтересів громадян і суспільства.  

6. “Менеджеризація” державної служби, впровадження деяких 
ринкових принципів оцінки діяльності державних службов-
ців (Великобританія, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія та 
ін.); створення неурядових структур, що укладають з урядом 
на конкурсній основі контракт на виконання тієї чи іншої 
державної функції або надання послуги.  

7. Розширення сфери проведення конкурсних іспитів – як при 
зайнятті посади, так і при просуванні по службі.  
Крім того, в даний час посилюється конвергенція різних мо-

делей державної служби на основі:  
а) запозичення один у одного найпозитивніших елементів;  
б) глобальних процесів зближення режимів, форм правління і 

форм державного устрою (авторитарні режими формально 
демократизуються, а демократичні рухаються, по суті, до 
“керованої демократії” в умовах масового суспільства, феде-
ральні держави централізуються, а унітарні децентралізу-
ються і т.д.).  
Проте, незважаючи на очевидні успіхи реформ державної 

служби в розвинених країнах, жодна з масштабних реформ у пе-
рехідних державах (навіть в найрозвиненіших з них – Бразилії і 
Південній Кореї) не завершилася повним успіхом. Це пов’язано з 
тим, що державна служба в державі не повинна випереджати реа-
льний стан суспільних відносин і рівень розвитку суспільства, з 
якого вона бере кадри і яким покликана керувати. Інакше неми-
нуче або повне відторгнення впровадженої моделі державної 
служби, або запозичення лише формальних аспектів державної 
служби з їх подальшим спотворенням і пристосуванням до          
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реально існуючих у країні суспільних відносин. Врешті-решт, це 
призведе до консервації існуючих у країні недоліків під прикрит-
тям “проведених реформ”.  

 
 
 
Ключові слова і терміни:  

• державна служба 
• інститут державної служби 
• континентальна модель 
• федеральна держава 
• романо-германська правова система 
• місцеве самоврядування 
• бюрократія 
• надпартійність 
• відкрита модель державної служби 
• континентальна модель державної служби 
• федералізм 

 
 
 
Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні види та етапи розвитку держав-
ної служби в зарубіжних країнах. 

2.  Яке значення має державна служба Стародавнього Китаю 
для розвитку сучасної державної служби”? 

3. Назвіть основні ознаки континентальної моделі державної 
служби. Яким країнам вона притаманна? 

4. Визначте особливості сучасних моделей державної служби у 
Франції, Німеччині, Великобританії, США. Якими законода-
вчими нормативами вони регулюються? 

5. Запропонуйте шляхи реформування державної служби зару-
біжних країн світу згідно з сучасними умовами розвитку. 
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Інститут державного управління оголошує 
набір на 2007-2008 навчальний рік на спеціальність 
“Державна служба” з наступних спеціалізацій: 

 
−  Адміністративний менеджмент; 
−  Економіка; 
−  Правове регулювання державного 
управління. 

 
Форми навчання – денна та заочна. 
 
Тривалість навчання:     
– денне відділення – 1 рік; 
– заочне відділення – 1,5 року.  

Державна служба 
 
Необхідність державної служби зумовлена самим існуванням держави з її завданнями та 

функціями, а також потребою формування персонального складу органів державної влади та місцевого 
самоврядування, нормативно-правовим врегулюванням державно-службових відносин державних 
службовців із зазначеними органами. 

Одним із суттєвих кроків практичної реалізації питань кадрового забезпечення державної служби 
стало запровадження підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 
“Державна служба” у вищих закладах освіти України.  

У Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили створено Інститут 
державного управління для підготовки магістрів державної служби. 

Згідно з Сертифікатом про акредитацію № 153063 Миколаївський державний гуманітарний 
університет імені Петра Могили акредитований з напряму (спеціальності) 1501 – Державне управління, 
8.150101 Державна служба. 11 липня 2006 року Міністерством освіти та науки України видано ліцензію 
Миколаївському державному гуманітарному університету імені Петра Могили про надання освітніх по-
слуг за напрямком “Державне управління”, спеціальність “Державна служба”, що має відповідний 
ліцензійний обсяг. 

Випускники Інституту державного управління отримують диплом магістра державного 
управління і мають можливість працювати в державних установах та органах місцевого самоврядуван-
ня: в апараті облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкомах та інших структурних 
підрозділах (наприклад, в управлінні освіти та науки облдержадміністрації, в управлінні внутрішньої 
політики тощо). 

В Інституті державного управління МДГУ імені Петра Могили підготовку магістрів державного 
управління здійснюють кафедри: державної служби та правового забезпечення, державної політики і 
менеджменту, на яких працюють 5 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, доцентів, державних 
службовців І-ІV рангів. 

Для навчання за програмою підготовки магістрів за денною та заочною формою приймаються на 
конкурсній основі особи, що мають повну вищу освіту. 

Переваги навчання в Інституті: 
 

• отримання диплома магістра державного управління за один рік – для денної форми навчан-
ня, 1,5 року – для заочної; 

• заняття відбуваються в зручний час; 
• вивчення іноземної мови та комп’ютерних технологій; 
• сприяння у працевлаштуванні в державних установах; 
• проходження практики в структурних підрозділах облдержадміністрації, облради, 

міськвиконкомах, райдержадміністраціях. 

Термін подання документів:  
квітень – червень 

 
Вступники за державним замовленням 

складають іспити: 
− Основи держави і права; 
− Основи економіки. 

 
Вступники за контрактом та випускники 
вищих навчальних закладів 2007 року (диплом 
з відзнакою) зараховуються за результатами 
співбесіди. 



Миколаївський державний 
гуманітарний університет  

імені Петра Могили 
комплексу 

“Києво-Могилянська академія” 

ІНСТИТУТ  

ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 
Спеціальність 

 
Державна служба 

 
Спеціалізації: 

 
Адміністративний менеджмент 
Економіка 
Правове забезпечення 

 
 
Тел.: (0512) 464264 
mail: dergs@kma.mk.ua 

Зарахування проводиться до 1 серпня 
2007 р. 

 
Документи подаються до Інституту 

державного управління за адресою: 
54003, м. Миколаїв, МДГУ імені Петра 

Могили, вул. 68 Десантників 10, корпус 3, 
ауд. 3-107 (Інститут державного управління) 

Тел.: (80512) 50-03-33, 46-42-64 
 
Перелік документів, який подається до 

приймальної комісії: 
• Заява про вступ до вищого навчального 

закладу 
• Засвідчена копія договору-направлення 
• Для державних службовців та посадо-

вих осіб місцевого самоврядування – 
особова картка форми П-2 ДС 

• Для інших абітурієнтів – Особовий лис-
ток з відділу кадрів 

• Автобіографія (на бланку) 
• Медична довідка за формою № 086-у 
• 6 фотокарток розміром 3×4 
• Засвідчена копія диплома про повну 

вищу освіту 
• Засвідчена копія трудової книжки 
• Засвідчена копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера 
• Довідка про зарахування до кадрового 

резерву на посаду, зазначену в договорі-
направленні 

• Копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) 
• Копія військового квитка 

 
Навчання за державним замовленням пе-

редбачено як на денній формі навчання, так і 
на заочній. 

Слухачам денної форми навчання, які нав-
чаються за державним замовленням, 
надається стипендія. 

Ліцензія МОН України від 11.07.2006 р.
Сертифікат акредитації № 153063
Напрямок “Державне управління”
Спеціальність “Державна служба”

 
 

МДГУ ім. Петра Могили 
 
 

54003, м. Миколаїв, 
вул.. 68 Десантників, 10 

 
Факс (0512) 464264 

E-mail: dergs@kma.mk.ua 
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