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ВСТУП
Реформа державної служби в Україні була розпочата у 2015 році з прийняттям Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу», що прийшов на зміну попередньому Закону України «Про державну службу», який діяв
з 1993 року.
В ході реформування державної служби в Україні були поставлені такі завдання і визначені такі пріоритети:
- прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України «Про державну службу»;
- формування висококваліфікованої, компетентної групи фахівців з питань
реформ;
- визначення оптимальної кількості державних службовців з урахуванням функцій та організаційної структури державних органів, оптимізація чисельності
працівників органів державної влади;
- реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних
фінансів; утворення служб управління персоналом у міністерствах та інших
центральних органах виконавчої влади;
- створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі;
- реформування системи професійного навчання державних службовців;
- підвищення рівня інституційної спроможності Національного агентства
України з питань державної служби для забезпечення ефективної реалізації Закону України «Про державну службу» та повноцінного реформування державної
служби.
Отже, навіть з цього переліку видно, що Закон України «Про державну службу» займає провідне місце серед правових інструментів, які призвані перетворити
державну службу у сучасний і ефективний менеджмент в цілях забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян діяльності і такої її організації, яка функціонує винятково в інтересах держави і суспільства.
Таким чином, для забезпечення проведення комплексних реформ у різних
сферах державної політики потрібна дієва система державного управління та
професійні, доброчесні, етичні державні службовці. Для розбудови країни, потрібна професійна державна служба, що є основою державного управління.
Реформування державного управління, про яке вже загадували, розпочато у
практичній та теоретичній площині із залученням кращих зразків європейських
практик. Для виконання зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС, і за результатами проведення у 2018 році експертами програми
SIGMA оцінки стану державного управління, аудиту комплексної реформи дер7

жавного управління Рахункової палати України, з урахуванням консультацій із
заінтересованими сторонами та у співпраці з державними органами влади, зокрема з Національним агентством з питань державної служби (надалі НАДС), за
участю Представництва ЄС в Україні, міжнародних експертів і представників
громадськості, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 18 грудня 2018
року № 1102-р затвердила нову редакцію Стратегії реформування державного
управління України на період до 2021 року та план заходів з її реалізації на 20192021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня
2016 року № 474. Зазначена Стратегія відповідає європейським стандартам належного урядування та європейським принципам державного управління програми SIGMA.
Яка буде доля вказаних програмних документів і заходів в умовах зміни влади в Україні – наразі невідомо. Було б бажано, щоб застосовувався еволюційний
підхід до таких вразливих інституцій, які мають безпосередній вплив на управління державою і мають величезне суспільне значення.
Наше видання, що присвячене роз’ясненню положень Закону України «Про
державну службу», розраховано на широке коло читачів, зокрема діючих державних службовців, громадян, що претендують на посади державної служби, практикуючим юристам, студентам юридичних і управлінських факультетів, депутатам рад усіх рівнів.
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