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 Академічний тлумачний словник
української мови тлумачить термін
«служба» як дію за значенням «служити»;
обов'язок, визначений посадою; працю,
заняття як засіб існування.
 Відповідно, термін «служити» —
працювати, займаючись розумовою
працею, а також фізичною працею,
пов'язаною не з виробництвом, а з
обслуговуванням кого-, чого-небудь.
 Концепція «служби» пройшла
еволюцію від служіння людини державі і
владі до служіння держави суспільству й
людині, захисту прав і свобод людини та
громадянина.

Визначення понять



 Німецький соціолог і філософ Макс Вебер (1864-
1920) у праці «Політика як покликання» (1919) визначив
державу як певний інститут, який володіє монополією
на легітимне застосування насилля. Вчений визначив
«три чисті типи легітимного панування»:
 І. Легальне панування (існує завдяки встановленим
правилам).
 II. Традиційне панування (ґрунтується на вірі у
святість тих порядків і тих можновладців, які існують
здавна).
 III. Харизматичне панування панування в силу
відданості особі володаря та його ласці (харизмі),
насамперед внаслідок її магічних здатностей,
об’явлення чи героїзму, сили духу та слова.

Типи легітимного панування



 У багатьох європейських країнах розрізняють
поняття «публічний службовець» та «державний
службовець». До публічних службовців також належать
посадові особи органів місцевого самоврядування. Як
правило, поняття «державні службовці» охоплює ширше
коло професій і посад, ніж в Україні.


 У Німеччині, Франції, Бельгії та ряді ін. країн до
державних службовців належать викладачі, лікарі та ін.

Державна служба за кордоном



Еволюція законодавчого 
визначення терміну «державна 

служба» в Україні
Закон України 

«Про державну службу» 
від 16 грудня 1993 р.

 Державна служба в
Україні — це професійна
діяльність осіб, які займають
посади в державних органах
та їх апараті щодо
практичного виконання
завдань і функцій держави та
одержують заробітну плату
за рахунок державних
коштів.

Закон України 
«Про державну службу» 
від 17 листопада 2011 р.

 Державна служба —
професійна діяльність
державних службовців з
підготовки пропозицій щодо
формування державної
політики, забезпечення її
реалізації та надання
адміністративних послуг.



 Державна служба — це публічна, професійна, політично
неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і
функцій держави, зокрема щодо:

 1) аналізу державної політики та підготовки пропозицій стосовно її
формування;

 2) забезпечення реалізації державної політики;

 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням
законодавства;

 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за
їх використанням;

 6) управління персоналом державних органів;

 7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених
законодавством. (ЗУ «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.)

Сучасне нормативне визначення 
терміну «державна служба»



Державний службовець

Державний службовець — це
громадянин України, який займає посаду
державної служби в органі державної
влади, іншому державному органі, його
апараті (секретаріаті), одержує заробітну
плату за рахунок коштів державного
бюджету та здійснює встановлені для цієї
посади повноваження, безпосередньо
пов’язані з виконанням завдань і функцій
такого державного органу, а також
дотримується принципів державної
служби (ЗУ «Про державну службу» від 10
грудня 2015 р.).



Принципи державної служби

 Принцип — (лат. principium —
початок, основа) —
твердження, яке сприймається
як головне, важливе. 

 При характеристиці
різноманітних систем принципи
відображають ті суттєві
характеристики, що
відповідають за правильне
функціонування системи, без 
яких вона не виконувала б свого
призначення.

 1) верховенства права 
 2) законності 
 3) професіоналізму
 4) патріотизму 
 5) доброчесності 
 6) ефективності
 7) забезпечення рівного 

доступу до державної служби
 8) політичної 

неупередженості 
 9) прозорості 
 10) стабільності



Правове регулювання державної служби

здійснюється Конституцією України, Законом України

«Про державну службу», іншими законами,

міжнародними договорами, згода на обов’язковість

яких надана Верховною Радою України, постановами

Верховної Ради України, указами Президента України,

актами Кабінету Міністрів України та центрального

органу виконавчої влади, що забезпечує формування

та реалізує державну політику у сфері державної

служби (Національне агентство України з питань

державної служби).

Правове регулювання 
державної служби



 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення 
стажу державної служби» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних 
службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 «Про затвердження Положення про 
застосування стимулюючих виплат державним службовцям»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання 
державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування 
непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної та 
додаткової відпустки».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Про затвердження Порядку відкликання 
державного службовця із щорічної відпустки».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, 
які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

 Наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 «Про затвердження Порядку визначення вимог до осіб, які 
претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

Нормативно-правові акти, прийняті 
на виконання Закону України 

«Про державну службу»



Система управління державною 
службою

1) Кабінет Міністрів України

2) Національне агентство України з 
питань державної служби

3) Комісія з питань вищого 
корпусу державної служби та 

відповідні конкурсні комісії

4) керівники 
державної служби

5) служби 
управління 

персоналом



 Право на державну службу мають
повнолітні громадяни України, які
вільно володіють державною мовою та
яким присвоєно ступінь вищої освіти
не нижче:
 1) магістра - для посад категорій
"А" і "Б";
 2) бакалавра, молодшого
бакалавра - для посад категорії "В".

Право на державну службу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92


 Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.
 Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.
 Порядок присвоєння рангів державних службовців та
співвідношення між рангами державних службовців і рангами
посадових осіб місцевого самоврядування, військовими
званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними
званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 Присвоюються такі ранги:
 державним службовцям, які займають посади державної
служби категорії "А", - 1, 2, 3 ранг;
 державним службовцям, які займають посади державної
служби категорії "Б", - 3, 4, 5, 6 ранг;
 державним службовцям, які займають посади державної
служби категорії "В", - 6, 7, 8, 9 ранг.

Ранги державних службовців

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2016-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92


 Заробітна плата державного службовця 
 складається з:
 - посадового окладу;
 - надбавки за вислугу років;
 - надбавки за ранг державного службовця;
 - премії (у разі встановлення).
 За результатами роботи та щорічного 

оцінювання службової діяльності державним 
службовцям можуть встановлюватися премії. 
До премій державного службовця належать:

 1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
 2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу;
 3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про 

проходження державної служби (у разі укладення).

ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ



 Державним службовцям надається щорічна основна
оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів,
якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з
виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної
заробітної плати.
 За кожний рік державної служби після досягнення
п’ятирічного стажу державної служби державному
службовцю надається один календарний день щорічної
додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15
календарних днів.
 Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі
відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження
заробітної плати та інші види відпусток надаються
державним службовцям відповідно до закону.

ВІДПУСТКИ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ



 До державних службовців 
застосовується один із таких видів 
дисциплінарного стягнення:

 1) зауваження;

 2) догана;

 3) попередження про неповну службову 
відповідність;

 4) звільнення з посади державної 
служби.

ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ 
СТЯГНЕНЬ 



Патронатна служба
До посад патронатної служби належать посади радників,

помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента

України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради

України, його Першого заступника та заступника, працівників

секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у

Верховній Раді України, працівників патронатних служб Прем’єр-

міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України,

помічників-консультантів народних депутатів України, помічників

та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України,

помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших

державних органах.



 Реформа державної служби – це напрям реформи державного управління.

 21 липня 2021 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання

реформування державного управління України”, яким схвалено Стратегію реформування

державного управління України на 2022–2025 роки та затверджено план заходів з її реалізації.

 Нова Стратегія є продовженням попереднього етапу впровадження реформи державного

управління та базується на результатах оцінки стану державного управління України, проведеної

експертами Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA).

 82 відсотки опитаних громадян вважають реформу державного управління важливою. 65

відсотків громадян задоволені обслуговуванням в центрах надання адміністративних послуг.

Водночас потребує впровадження загальна адміністративна процедура, реформа оплати праці на

державній службі та ряд інших аспектів.

 Основна мета Стратегії полягає у побудові в Україні спроможної сервісної та цифрової держави,

яка забезпечує захист інтересів громадян на основі європейських стандартів та досвіду.

 Очікуваними результатами проведення реформи державного управління до 2025 року є:

 - забезпечення надання послуг високої якості та формування зручної адміністративної

процедури для громадян і бізнесу;

 - формування системи професійної та політично нейтральної публічної служби, орієнтованої на

захист інтересів громадян;

 - розбудова ефективних і підзвітних громадянам державних інституцій, які формують державну

політику та успішно її реалізують для сталого розвитку держави.

Реформа державної служби



ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ 
(основні нормативно-правові акти)

- Стратегія реформування державного управління України
на 2022–2025 роки.

- Концепція запровадження посад фахівців з питань
реформ.

- Концепція впровадження інформаційної системи
управління людськими ресурсами в державних органах.

- Концепція реформування системи професійного
навчання державних службовців, голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад.



Реформа оплати праці державних 
службовців

 Діюча система оплати праці застаріла і неефективна. Вона включає в себе 11
складових. Посадовий оклад у цій схемі складає всього 39% - 49%. Близько 50% виплат -
варіативні. Це премії, надбавки, стимулюючі виплати, розмір яких, як правило, визначає
керівник, часто спираючись не на результати роботи, а на власне суб’єктивне бачення і
відношення до працівника.

 Які зміни передбачає собою реформа оплати праці?
 Впровадження класифікації посад державної служби. Модель класифікації передбачає:
 28 професійних сімей посад - до кожної сім’ї є короткий опис на основі ключового
функціоналу на посадах; 9 рівнів відповідальності - від першого керівного рівня до
початкового фахового рівня; 3 рівні юрисдикції - центральний рівень, обласний, районний.
 Зменшення кількості складових заробітної плати державних
службовців. Передбачається підвищення ролі посадового окладу разом із зниженням
дискреції керівника на розмір заробітної плати шляхом визначення “основної” та
“додаткової” частки заробітної плати:
 основна частка не залежить від рішення керівника та визначає чіткі складові заробітної
плати (не менше 70%);
 додаткова частка залежить від особистого внеску державного службовця в загальний
результат роботи шляхом встановлення премії. Дискреція керівника - не більше 30%.



 Національна рада з відновлення України від наслідків війни є консультативно-дорадчим органом при

Президентові України.

 Основні завдання Ради:

 розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України;

 визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, реалізація яких є необхідними у

воєнний і післявоєнний періоди;

 підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є

необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

 Під час розробки пропозицій Рада залучає державні органи, органи місцевого самоврядування,

представників інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних організацій.

 Підготовлені та узгоджені пропозиції Рада вносить Президентові України.

 Основні документи:

 Указ Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022 про питання Національної ради з відновлення

України від наслідків війни

 Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни

 Посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни

Національна рада з відновлення
України від наслідків війни
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