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ВСТУП
Актуальність теми. Становлення нових поглядів на механізм публічного
адміністрування в сучасній Україні вимагає концептуально відмінного від
існуючих системного підходу до встановлення статусу суб’єктів, які наділені
публічними державно-владними повноваженнями. Таке завдання ставиться
перед державою як на внутрішньодержавному рівні – через реалізацію
положень Концепції адміністративної реформи, норм Конституції України та
ряду нормативно-правових актів, серед яких, зокрема, Закони України «Про
Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», так і
на міжнародному рівні у зв’язку з необхідністю наближення національного
законодавства до міжнародних стандартів. Такими суб’єктами є політичні діячі,
під якими розуміють окремих керівників виконавчої влади (зокрема, члени
уряду), які не мають статусу державних службовців, встановленого Законом
України «Про державну службу», наділених владними повноваженнями по
формуванню та реалізації державної політики. Номенклатурне введення
зазначених посад пов’язане з необхідністю відмежування посад членів Кабінету
Міністрів України від посад інших державних чиновників. Обумовлюється це
важливістю розподілу політики та адміністрування в межах виконавчої гілки
влади та, відповідно, нового погляду на статус члена Уряду вже не як
державного службовця, а як політичного діяча. Отже, зміна статусного вектора
посади члена Уряду полягає не тільки у назві, а й компетенційному наповненні
самих посад урядовців.
Сьогодні політичні діячі мають достатньо широкий спектр повноважень,
виконання

яких

потребує

наявності

помічників,

радників

тощо

для

забезпечення їх діяльності. Вони об’єднані у одному підрозділі Міністерства –
патронатній службі міністра. В цілому, якщо характеризувати патронатні
посади, то можна сказати, що вони є допоміжними стосовно того чи іншого
політичного лідера. На даний час законодавець не надає поняття патронатної
служби. Хоча раніше, у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних
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характеристик посад державних службовців від 1999 року, патронатна служба
розумілася як сукупність працівників державного органу, які самостійно
приймаються на посади членами Кабінету Міністрів України згідно із штатним
розписом і категорією, що відповідає посаді. Тобто у чинному українському
законодавстві відсутнє законодавче закріплення визначення патронатної
служби, яка фактично існує і досить активно виконує свої функції та завдання
на місцях.
В той же час працівники патронатної служби є державними службовцями,
тобто, основним законодавчим актом, який визначає правові засади їхньої
діяльності, є Закон України «Про державну службу», хоча за характером
виконуваних завдань, обмежень, пов’язаних з перебуванням в штаті,
процедурою прийняття та припинення державної служби, вони суттєво
відрізняються від державних службовців, а їх посади, будучі державними
посадами, мають свою специфіку порівняно з посадами державних службовців,
які в ході служби в державному органі у більшості здійснюють управлінські
функції, виконуючи на своїх місцях прямі завдання держави. Неоднозначність
та суперечність адміністративно-правового статусу патронатної служби
міністра підкреслюють 73 % опитаних при інтерв’юванні державних
службовців.
За таких умов виникає потреба в дослідженні поняття та сутності,
виокремленні

елементів

адміністративно-правового

статусу

патронатної

служби міністра, розробленні пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення
нормативно-правової бази, упорядкуванні повноважень, а також внесені
рекомендації щодо запровадження міжнародного досвіду в цій сфері.
При підготовці дисертаційного дослідження використано праці наступних
дослідників адміністративного права та процесу: В.Б. Авер’янова, С.С.
Алексєєва, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, Є.В. Доніна, Р.А. Калюжного, С.В.
Ківалова, Л.В. Коваля, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В.
Кузьменко, В.І. Курила, Д.М. Лук’янця, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, С.В.
Тихомирова, В.К. Шкарупи та ін.
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Між тим адміністративно-правовому статусу патронатної служби
міністра присвячено недостатньо уваги в монографічних дослідженнях, в
існуючих наукових працях ці питання досліджено лише фрагментарно. У науці
адміністративного

права

комплексний

аналіз

адміністративно-правового

статусу патронатної служби міністра залишається поза належної уваги.
Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні цієї
проблематики, наявність правових прогалин, а також необхідність проведення
комплексного правового дослідження зумовили вибір теми дисертаційного
дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідницької роботи
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту
права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини

«Україна»

за

темою

«Адміністративно-правове

регулювання

суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696). Дослідження
спрямоване на реалізацію схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18 березня 2015 р. № 227-р «Стратегії реформування державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до
2017 року» та Плану заходів щодо її реалізації, затверджених Указами
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Стратегії сталого
розвитку» Україна – 2020»; від 24 березня 2012 року № 212/2012 «Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».
Тема відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2011-2015
роки, затвердженим Постановою загальних зборів Національної академії
правових наук України від 24.09.2010 № 14, та перспективним напрямам
кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями,
перелік яких затверджено рішенням Президії Національної академії правових
наук України від 18.10.2013 № 86/11.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі
комплексного підходу з урахуванням праць вітчизняних і зарубіжних вчених у
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галузі адміністративно-правової науки, на основі осмислення практики
визначити сутність, зміст та значення адміністративно-правового статусу
патронатної служби міністра, розробити й сформулювати науково обґрунтовані
пропозиції щодо його удосконалення та покращання.
Для досягнення мети дисертаційної роботи були поставлені такі задачі:
– дослідити систему та визначити сутність міністерств в Україні;
–

встановити

місце

патронатної

служби

міністра

в

структурі

міністерства;
– з’ясувати природу, особливості патронатної служби міністра;
– розглянути сутність поняття та елементи адміністративно-правового
статусу патронатної служби міністра;
– здійснити аналіз мети, завдань та функцій патронатної служби
міністра;
– з’ясувати сутність компетенції та принципи діяльності патронатної
служби міністра;
– проаналізувати особливості юридичної відповідальності посадовців
патронатної служби міністра;
– вивчити ефективність діяльності патронатної служби міністра;
– дослідити міжнародний досвід щодо діяльності патронатних служб
керівників органів виконавчої влади;
– виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення
адміністративно-правового статусу патронатної служби міністра.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері діяльності патронатної
служби міністра.
Предмет дослідження – адміністративно-правовий статус патронатної
служби міністра.
Методи

дослідження.

Методологічною

основою

дисертаційного

дослідження є різні наукові методи, що використовувалися одночасно з метою
забезпечення достовірності знань, вирішення поставлених цілей та задач й
обґрунтованості зроблених висновків та рекомендацій, зокрема: діалектичний –
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задля

дослідження

теоретичних

і

нормативних

положень

щодо

адміністративно-правового статусу патронатної служби міністра (у всіх
розділах); класифікації та групування – для виокремлення класифікації функцій
та принципів діяльності патронатної служби міністра (підрозділи 2.2; 2.3);
історико-правовий – з метою дослідження процесу становлення міністерств
(підрозділ 1.1); структурно-функціональний – для дослідження особливостей
структури міністерства та патронатної служби міністра (підрозділи 1.2; 1.3);
порівняльно-правовий – задля вивчення та порівняння міжнародного досвіду
щодо діяльності патронатних служб керівників органів виконавчої влади
(підрозділ 3.1); статистичний та документального аналізу – для аналізу та
виявлення

недоліків

щодо

адміністративно-правового

регулювання

адміністративно-правового статусу міністра (підрозділи 1.2; 1.3; 2.3; 3.2);
моделювання – задля вироблення пропозицій стосовно удосконалення
адміністративно-правого статусу патронатної служби міністра (підрозділ 3.2);
соціологічний – при здійсненні анкетування державних службовців міністерств,
відповідно, аналізі його результатів (підрозділи 2.4; 3.2); статистичний – з
метою аналізу та узагальнення емпіричної інформації, яка стосується теми
дисертаційного дослідження (підрозділи 1.1; 1.3; 2.4).
Емпіричну базу дослідження становлять: а) статистичні дані Кабінету
Міністрів України за 2012-2015 рр.; б) результати соціологічного опитування
державних службовців міністерств щодо особливостей діяльності патронатних
служб міністра (300 осіб); в) політико-правова публіцистика, довідкові видання
та статистичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за своїм
характером і змістом дисертація є однією з перших в Україні праць, яка
присвячена

комплексному

та

системному

дослідженню

питання

адміністративно-правого статусу патронатної служби міністра. Конкретний
внесок дисертанта в наукову розробку положень адміністративно-правового
статусу патронатної служби міністра полягає в обґрунтуванні пропозицій та
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рекомендацій, що містять елементи наукової новизни й мають теоретичне та
практичне застосування, зокрема:
вперше:
– наведено дефініції наступних понять: «адміністративно-правовий
статус патронатної служби міністра», «мета патронатної служби міністра»,
«завдання патронатної служби міністра», «функції патронатної служби
міністра», «компетенція патронатної служби міністра», «принципи діяльності
патронатної служби міністра», «юридична відповідальність працівників
патронатної служби міністра», «ефективність діяльності патронатної служби
міністра»;
– запропоновано виокремити дев’ять періодів становлення та розвитку
інституту міністерств: Боярський, Колезький, Міністерський, Урядовий,
Комісарській, Післявоєнний, Застійний, Невдалих перебудов, Самостійності;
– обґрунтовано необхідність затвердження «Загального посадового
регламенту службовців патронатної служби міністра» (проект якого розроблено
автором та міститься у додатках до дисертації);
– сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін та доповнень
до деяких нормативно-правових актів, зокрема, до Законів України «Про
Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади»;
удосконалено:
– теоретичні поняття «міністерство», «система апарату міністерства»,
«дисциплінарна відповідальність працівника патронатної служби міністра»;
– перелік ознак міністерства як центрального органу виконавчої влади,
котрий формує та реалізовує політику держави в одній чи декількох сферах;
– систему принципів діяльності патронатної служби міністра, зокрема
запропоновано їх поділ на загальні та спеціальні;
дістали подальшого розвитку:
– пропозиції про те, що посади радників, помічників в штаті патронатної
служби міністра повинні кваліфікуватися як політичні посади при міністрові, на
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них не слідувало б розповсюджувати норми закону України «Про державну
службу»;
– рекомендації по удосконаленню компетенції радників міністра;
– вивчення міжнародного досвіду щодо діяльності патронатних служб
керівників органів виконавчої влади та запропоновано імплементувати у
національне законодавство дієві засоби щодо такої діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані та
використовуються у: нормотворчій діяльності – під час розробки змін до
законодавства про державну службу та центральні органи виконавчої влади,
про правовий статус державних службовців, при вдосконаленні правового
регулювання

адміністративно-правового

статусу

радника

міністра

як

помічника-консультанта політичного діяча, а також розробленні регламенту їх
діяльності (Акт впровадження Комітету з питань правової політики та
правосуддя Верховної Ради України від 17.06.2015 № 04-29/15-3135);
практичній діяльності – при реалізації на практиці інституту державної служби,
здійсненні прав державного службовця та виконання ними посадових
обов’язків з метою підвищення ефективності діяльності патронатної служби
міністра, дотримання регламенту службовців патронатної служби міністра
тощо (Акт впровадження Міністерства соціальної політики України від
08.06.2015 № 104/0/100/147-15); навчальному процесі та науково-дослідній
діяльності – під час викладання дисциплін "Адміністративне право України",
"Державна служба", "Актуальні проблеми адміністративного права", підготовці
навчально-методичних матеріалів із зазначених дисциплін, а також проведенні
фундаментальних і прикладних юридичних досліджень з питань вдосконалення
адміністративно-правового статусу державних службовців органів виконавчої
влади.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на
засіданнях кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
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Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", де була
виконана дисертація, а також були оприлюднені дисертантом у формі
доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах і круглих столах:
"Публічна адміністрація та адміністративне право в сучасних умовах" (м. Київ,
квіт. 2014 р.); "Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні"
(м. Київ, лют. 2015 р.); "Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної
майстерності: пошуки молодих учених (м. Одеса, квіт 2015 р.); "Актуальні
проблеми держави та права України в контексті євроінтеграції" (м. Київ, трав.
2015 р.).
Публікації. Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації, що
містяться в дисертації, відображено у 9 наукових працях, чотири з яких наукові
статті, які опубліковано у наукових фахових виданнях України, одна стаття – в
іноземному виданні, а також чотири тези доповідей на конференціях і круглих
столах.
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РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВА ПРИРОДА ПАТРОНАТНОЇ
СЛУЖБИ МІНІСТРА
1.1 Сутність та система міністерств в Україні
Сьогодні

в

Україні

загальнонаціональною

є

задача

формування

громадянського суспільства і соціальної правової держави. Для цього слід
вирішити кардинальні питання. По-перше, створити раціональний розподіл
владних функцій і компетенції органів публічної влади, встановити ефективну
систему

противаг

і

стримувань;

по-друге,

розробити

і

запровадити

конструктивну, гнучку і, одночасно, стабільну систему публічного управління;
по-третє, відпрацювати правові гарантії обмеження втручання держави в
інтереси спільноти і встановити дійовий громадський контроль за діяльністю
держави. Сама держава поступово має постати інститутом забезпечення
реалізації прав громадян, суспільних інтересів і потреб, завдяки більш
активному

залученню до цього апарату публічного управління. Він

характеризується

складною

системою

спеціальних

органів

публічного

управління (за конституційним визначенням - органів виконавчої влади), що
перебувають між собою у різноманітних зв'язках та відносинах і виконують
основні завдання і функції держави шляхом повсякденної й оперативної
управлінської (владно-розпорядчої, адміністративної) діяльності [1, c. 139].
Однією з складових системи публічної адміністрації та безпосередньо
центральних органів виконавчої влади в Україні є міністерства, які займають
провідну роль у реалізації здійснення державної політики у різноманітних
сферах політичного та соціально-економічного розвитку держави.
Міністерство (від лат. ministro, що означає керую, служу) забезпечує
формування та реалізацію державної політики в одній чи декількох сферах,
інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації
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державної політики. Міністерства мають або галузевий (багатогалузевий), або
функціональний

(міжфункціональний)

характер.

Між

міністерствами

розподіляється весь спектр урядової політики, за винятком тих напрямів,
реалізація яких віднесена до повноважень окремих органів зі спеціальним
статусом. Керівництво міністерством здійснює міністр. Міністр як член
Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію
державної політики, спрямовує і координує здійснення центральним органом
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, приймає
рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів.
Генезис становлення та розвитку міністерств має складний шлях, що
яскраво підтверджує залежність існування цих органів від політичної волі
державних та політичних суб’єктів, а також від загально державної
кон’юнктури, яку утворює величезний спектр економічних, соціальних,
культурних та інших показників. Зазначене спонукає до глибокого дослідження
цього непростого шляху, та виокремлення найбільш значущих періодів їх
розвитку.
Перший період створення інституту міністерств можна умовно назвати Боярський, коли правління державою здійснювалося Великим князем спільно з
Боярської думою.
Формування інституту міністерств бере свій початок з ХVІ ст., коли
поступово починають консолідуватися правлячі еліти - феодальна аристократія,
основу якої складає боярство та служиві князя. Крупним феодальним
власником стає Церква. Духовенство в міру виступає впливовою соціальною
групою. З’являються два нових прошарки - дворянство, що володіє маєтками,
котрі отримані за доблесну військову службу, і бюрократія - «приказні люди».
Вказані процеси викликають необхідність створення нових інститутів
державного управління, якими стали Земські собори. Скликання першого
Земського собору відбулося у 1549 р. і було присвячене вирішенню проблем
міських повстань, що охопили багато міст Русі, до якої входили і українські
землі.
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Економічний підйом на Русі, що відбувався на початку XVII ст. не
відповідав існуючий системі влади. Разом зі своїми сподвижниками Петро I
прийняв рішення про реформування системи державного управління. Замість
боярської Думи Петро створив у 1711 р Сенат. Комплекс нових державних
установ був заснований на колегіальному принципі управління, і в зв'язку з цим
отримав назву колежської системи. Початок реформ пов'язаний зі створенням
вищого органу у справах законодавства і управління - Урядового Сенату, який
засновано 22 лютого 1711 р. Завданням Сенату було управління всіма справами
держави

за

відсутності

царя.

Він

був

наділений

необмеженими

повноваженнями, в його склад входило дев’ять сенаторів. Сенат управляв:
• збором податків;
• рекрутським набором;
• наглядом за діяльністю суду;
• спостереженням за військовою службою;
• контролем за монопольним продажем солі і її експорту в Китай та
Персію.
Відповідно була утворена чітка система вертикалі влади: Сенат; Генерал губернатори; воєводи; місцева влада. Згодом цар затвердив посаду - генералпрокурора, який наглядав за самим Сенатом.
Створення самих колегій почалося в 1717 р. і зайняло майже п'ять років.
Основним їх принципом було колективне управління та персональна
відповідальність кожного члена колегії. Регламент встановив підпорядкованість
колегій Сенату, регламентував їх внутрішній устрій, компетенцію, порядок
прийняття рішень, обов'язки посадових осіб. Всього з 1717 по 1722 рр. в Росії
було засновано 13 колегій. Колегія іноземних справ здійснювала управління
зовнішньополітичними справами і була однією з найважливіших разом з
Військовою і Адміралтейство-колегіями.
Військова колегія займалася всім комплексом питань, що стосувалися
організації,

постачання,

сухопутних військ.

озброєння,

комплектування,

обмундирування
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Адміралтейство-колегія управляла справами флоту, в тому числі
будівництвом нових кораблів. Петро I, який вважав будівництво потужного
флоту життєво необхідним для майбутнього Росії, надав колегії широкі
повноваження.
Камер-колегія займала важливе місце в реалізації фіскальних функцій
держави. З неї пізніше виділилися Штатс-контор-колегія та Ревізійна-колегія.
Штатс-контор-колегія здійснювала управління та нагляд за всіма
державними витратами.
Колегія ревізійної служби була вищим контрольним органом для всіх
фінансових органів. У 1722 р. колегія була перетворена в Ревізійну-контору при
Сенаті.
Юстиць-колегія була центральним судовим органом. Вона відразу
об'єднала декілька сфер - земельну, судову, кримінальну. В її віданні опинився і
інститут нотаріату.
У віданні Комерц-колегії перебували торговельне мореплавство з
навігаційними та портовими службами, митниця, юридичне обслуговування
іноземних купців, правові питання торгівлі і мореплавання.
Берг і мануфактур-колегія займалася усіма питаннями промислового та
гірничого виробництва. Контролювала діяльність рудознавців і заводчиків,
давала дозвіл на будівництво заводів, встановлювала ціни на продукцію
заводів, володіла монопольним правом купувати цю продукцію, контролювала
експорт, наказувала підприємців за порушення гірничого законодавства, а
також здійснювала «суд і розправу» над заводчиками і робітничім людом. У
1722 р колегія була розділена на дві - Берг-колегію, яка займалася гірськими
справами, і Мануфактур-колегію, до якої відійшов контроль за всіма іншими
мануфактурами та фабриками.
Вотчина колегія виокремилася у 1721 р. з Юстіц-колегії. До її компетенції
були віднесені всі помісно-вотчинні, а також межові справи. Ця колегія мала
найбільшу чисельність чиновників, які в ній служили.
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У 1721 р. Петро І заснував «духовну колегію» - Синод. Патріархом став
сам цар. Вперше в історії Русі світська влада стала вище духовної.
Створення Малоросійської колегії спочатку не передбачалося. Вона
з'явилася у 1722 р. і була покликана здійснювати ретельне спостереження за
українцями, в тому числі за збором податків на теренах тодішньої України.
Функції та організаційні особливості кожної з колегій повинні були бути
зафіксовані в спеціальних регламентах, проте подібні документи були прийняті
тільки для деяких колегій. Управління колегією здійснював Президент колегії.
Президенти

призначалися

особисто

монархом,

віце-президенти

затверджувалися імператором за поданням Сенату. Решта членів колегії
визначалися Сенатом за поданням колегій. Єдина система чинів була узаконена
табелем про ранги. Було встановлено жорстке розділення службовців на членів
присутності, канцелярських і позаканцелярских службовців.
Колегіальність в управлінні державою втратила практичне значення в
останню чверть XVIII ст., коли різко зросла роль канцелярій, а значення
присутностей помітно скоротилося.
Докорінно була змінена і регіональна структура державної влади. Замість
повітів, воєводств і намісництва з'явилися губернії, очолювані генералгубернаторами.
Створення нової системи виконавчої влади в Царській Росії ознаменувало
відмову від феодального принципу управління. Нова адміністративна та
виконавча структура влади значно підвищила ефективність державного
управління.
В цей час в Україні формувалася Українська козацька республіка, яка
була першою «демократичною республікою тогочасного світу. Хоча вона мала
мілітаристський характер з огляду на війни, в які її постійно втягували, в її
державному устрої поєднувалися і монархічні, і демократичні елементи. Вона
мала всі характерні ознаки держави: територію, чіткий адміністративнополковий устрій, інститут державної влади на чолі з гетьманом, який обирався
на козацькій раді і разом з військовою радою уособлював вищий законодавчий
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орган; поділ на судову та виконавчу владу: генеральний суд та судочинство;
генеральну (козацьку) старшину; фінансову систему, військо, міжнародне
визнання». Державний апарат управління створювався під безпосереднім
керівництвом Б. Хмельницького за допомогою сильної старшинської групи,
вихідців з української шляхти і заможних козаків. Після ліквідації польськошляхетського державного апарату саме старшина взяла у свої руки
адміністративні функції. З часом це військово-старшинське управління охопило
всю цивільну адміністрацію, суддівство, земельну власність, фінанси.
Виконавча влада на Січі належала кошовому отаману, який залежав від січової
ради, але мав необмежену владу і зосереджував у своїх руках вищу
адміністративну, військову і судову владу. Кошовий отаман був найголовнішим
у складі військової старшини, яка вела документацію, забезпечувала охорону
кордонів, організацію війська, чинила суд, збирала податки, вела фінансові
книги тощо. Після Зборівського (серпень 1649 p.), а потім Білоцерківського
(вересень 1651 p.) договорів, які Б. Хмельницький уклав з Річчю Посполитою,
система органів управління складалася з трьох урядів: генерального, полкового,
сотенного. Вищий орган влади — генеральний уряд, який очолював гетьман з
його найближчими прибічниками. Гетьман був правителем, главою України,
наділявся широкими державними повноваженнями для виконання політичних,
військових, фінансових функцій. Генеральна старшина керувала окремими
галузями державного життя. Як зазначає Ю.М. Шевцова, що корисним у плані
повернення до власних традицій державотворення є приклад роботи урядових
службовців періоду Гетьманщини (XVII—XVIII ст.), зокрема військових
канцеляристів, які входили до складу Генеральної військової канцелярії —
центрального органу виконавчої влади. Військові канцеляристи того часу були
високоосвіченою елітою України, вони складали присягу та брали участь у
розгляді важливих державних справ[2, с.124]. Козацька держава проіснувала до
початку 80-х pp. XVIII ст. «Наприкінці XVIII ст. зусиллями імперської,
антинаціональної політики російського уряду було ліквідовано національну
державність українського народу. По всій Україні насильницьким шляхом
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встановлювалися органи управління Росії». Розбудова державності України
таким чином в силу різних подій була призупинена до початку XX ст.[3, с. 476]
Зазначений історичний період можна умовно назвати – Колезький. Він
характеризувався тим, що запроваджена колезька система була оригінальною,
та не мала аналогів в інших країнах світу.
Пізніше стало очевидним, що колезька система організації державного
управління вже не відповідає рівню розвитку країни і не забезпечує
ефективного управління. До того часу в черговий раз назріла нагальна
необхідність реформи існуючої системи державного управління. До того ж
імператор Павло I постійно посилював принцип єдиноначальності в прийнятті
рішень і незадовго до своєї трагічної загибелі власноруч склав записку про
реорганізацію центральних державних установ. У ній зазначалося, що кожен
департамент повинен очолювати міністр, який отримає «день і годину для
аудієнції у государя для перемовин». Визначалось що, імперією повинні були
управляти сім департаментів: департамент юстиції; департамент фінансів;
військовий департамент; департамент закордонних справ(іноземний); морський
департамент; департамент комерції; департамент казни(казначейство). Кожний
департамент повинен був очолювати міністр, якого призначав цар. Але мрії
Павла І не збулися, його ідеї про адміністративну реформу почав
запроваджувати син - Олександр І., обґрунтуванням для якої став досвід
Франції. У березні 1802 року було складено черговий проект адміністративної
реформи, який передбачав створення міністерств. На підставі підписаного
Олександром І Маніфесту «Про запровадження міністерств» 8 вересня 1802
року було створено вісім міністерств. Так, один з політичних діячів того часу
В.П. Кочубей пояснив необхідність створення міністерств наступним чином,
розширення народного труда, звеличення багатства, успіхи промисловості та
просвітництва зажадали більшої уваги та піклувальності з боку уряду,
відповідно виникла необхідність виокремлення пріоритетних сфер і меж їх
повноважень, так як при несистемному управлінні, де відсутні ознаки
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структури,

проявляється

вся

недієздатність

влади

щодо

керування

державою[1, с. 133].
Відповідно до маніфесту було сформовано наступні міністерства:
міністерство військово-сухопутних сил; міністерство військово-морських сил;
міністерство іноземних справ; міністерство внутрішніх справ; міністерство
комерції; міністерство фінансів; міністерство народної освіти; міністерство
юстиції, між якими було розподілено функції існуючих колегій. Необхідно
зауважити, що дана структура міністерств була схожа на систему центральних
органів Швейцарії, яка і до нині сьогодні збереглась в цій країні (департамент
закордонних справ; департамент внутрішніх справ; департамент юстиції та
поліції; департамент економіки; департамент фінансів; військовий департамент;
департамент транспорту, зв’язку, енергетики). Невелика кількість міністерств
давала можливість монарху особисто керувати їх діяльністю. Наявність такої
кількості міністерств звужувало можливість міжвідомчих суперечок та
допомагало координувати роботу, яка виходила за рамки одного відомства.
Треба відзначити, що коли у 1802 році було створено вісім міністерств, то
до 1917 року в Російській імперії міністерств та головних управлінь на правах
міністерств було створено вже тринадцять, включаючи Державний контроль та
Головне управління державного конізаводства.
Збільшення кількості міністерств та їх структурних підрозділів пов’язане,
перш за все, з ускладненням функцій держави та економічним ростом, який
відбувався у специфічних російських умовах, обумовлених зберіганням
значного впливу держави на економіку.
Відмічаємо, що при будь-якому міністрові діяла рада, яка складалася з
начальників основних структурних підрозділів міністерства (департаментів,
управлінь).

Рада

обговорювала

підготовлені

в

апараті

міністерства

законопроекти, річний кошторис, умови підрядів на проведення будівельних
робіт тощо. Постанови ради носили дорадчий характер, тому міністр мав право
приймати рішення проти волі цієї ради.
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Вже з кінця 20-х рр. XIX в. стала складатися практика запрошення в
міністерства фахівців для обговорення найбільш важливих питань. Для цього
часом створювалися спеціальні структурні підрозділи.
Наприклад, у Міністерстві фінансів були засновані Мануфактурна рада та
Комерційна рада, в яких засідали не тільки чиновники відомства, а й
представники торгівлі та промисловості.
У Техніко-будівельному комітеті Міністерства внутрішніх справ засідали
архітектори, у Інженерній раді Міністерства шляхів сполучення - фахівці з
будівництва залізниць, мостів, пересувних составів тощо.
Сукупність центральних і підпорядкованих міністерству місцевих
установ, близьких по цілям і завданням, отримала назву відомства.
Міністерська система базувалася на вертикальному підпорядкуванні
керівнику кожного відомства системи місцевих галузевих установ. Ці установи
підпорядковувалися міністерству (або головному управлінню на правах
міністерства) в адміністративному відношенні, на них покладалась регулярна
звітність щодо виконаної роботи. В кінці XIX ст. сформувалися міжвідомчі
органи. Такими, наприклад, були Медична т Статистична ради, Рада у
залізничних справах. Вони розглядали питання, які охоплювали інтереси
декількох відомств або галузей країни.
Глави міністерств входили до Комітету міністрів, який не був наділений
самостійними повноваженнями. До його відання входило лише питання
міжвідомчої взаємодії.
За період з 1802 по 1917 рр. міністерська система Царської Росії
розвивалася

досить

динамічно.

Створювалися

нові

міністерства,

реорганізовувалися старі.
Безпосередньо Міністерство поліції було створено 25 липня 1810 р. і
проіснувало до 4 листопада 1819 р. На базі даного міністерства було створено
Міністерство внутрішніх справ. Основою сфери діяльності зазначеного
відомства було управління поліцією та її установами, охороною громадського
порядку в містах та сільській місцевості, пожежною справою, міським та
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земським

господарством,

місцевими

державними

та

громадськими

благодійними закладами, медициною та ветеринарною сферами, державною
статистикою.
В різні часи міністерство здійснювало управління духовними справами
(всі конфесії), цивільним будівництвом, поштарською справою тощо. У 1863
році до структури Міністерства внутрішніх справ увійшла таємна поліція, яка
займалась політичною розвідкою та контррозвідкою. В результаті того, що
Міністерству внутрішніх справ підпорядковувалися цивільні губернатори, це
відомство було ключовим в системі центральних органів управління.
Міністерство пошт та телеграфів як самостійний орган існувало в періоди
з 15 червня 1856 р. по 9 березня 1868 р. та з 6 серпня 1880 р. по 16 березня 1881
року, але потім воно знову увійшло до складу Міністерства внутрішніх справ.
Міністерство юстиції було центральним органом управління всіма
судовими закладами імперії. Міністр юстиції одночасно був генералпрокурором Сенату. В його підпорядкуванні знаходилися органи прокуратури.
З 1882 року на дане міністерство було покладено розгляд питань з всіх
пропозицій щодо державного управління та законодавства, розроблених
іншими відомствами, а з 1895 р. – управління місцями позбавлення волі.
Міністерство

фінансів

здійснювало

управління

всіма

джерелами

державних доходів, всіма податками, повинностями та зборами, завідувало
бюджетною частиною, приходами, розходами та зберіганням всіх державних
коштів, державними кредитними операціями та відповідно кредитними
закладами. В окремі періоди до відання даного міністерства входили надра,
гірська промисловість, внутрішня та зовнішня політика щодо торгівлі, а також
митна служба.
З 1872 року Міністерство фінансів здійснювало нагляд за всіма
громадськими

та

приватними

кредитними

та

страховими

закладами,

внутрішніми та зовнішніми займами, виготовленням паперових та металічних
грошових знаків та загальними питаннями грошового обігу. У жовтні 1893 року
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Міністерству фінансів був підпорядкований створений Окремий корпус
прикордонної варти.
У 1811 році (28 січня) було створено Головне управління ревізії
державних рахунків, яке 30 грудня 1836 року було реорганізовано у Державний
контроль.
Міністерство торгівлі та промисловості було створено 27 жовтня 1905
року. Шляхом виокремлення з Міністерства фінансів. До складу нового
міністерства увійшло Головне управління торгового мореплавства і портів, яке
функціонувало самостійно з 7 листопада 1902 р. по 27 жовтня 1905 р.
Міністерство шляхового сполучення було утворено 23 червня 1865 року
через реорганізацію з Головного управління шляхового сполучення та
публічних будівель (створено 29 вересня 1832 року), а раніше - Головне
управління шляхового сполучення ( створено 25 липня 1810 року), до цього Головне управління водних та сухопутних сполучень (створено 29 листопада
1809 року). Створення міністерства пов’язано з динамічним розвитком
залізничного будівництва.
Міністерство державного майна було створено 26 грудня 1837 року, 21
березня 1894 р. змінило назву на Міністерство землеробства та державного
майна. Поступово даний орган став центральним органом управління сільським
господарством. С метою упорядкування управління державним сільським
господарством в якості інструмента проведення столипінської аграрної
реформи 6 травня 1905 р. міністерство було перетворено у Головне управління
землеустрою та землеробства. У 1915 р. цей орган було перетворено у
Міністерство землеробства.
Головне управління державного конезаводства було створено 1 червня
1881 р.
Головне управління духовних справ різних конфесій було створено 25
червня 1810 року, а 24 жовтня 1817 року об’єднано з Міністерством народної
просвіти, а 15 травня 1824 року знову сформовано під назвою Головне
управління іноземних віросповідань. Ліквідовано 2 лютого 1832 року.
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Міністерство духовних справ та народного просвітництва діяло в якості
самостійного органу з 1865 по 1868 роки, 1880-1881 роки, потім перетворено в
Міністерство народної просвіти, яке управляло не тільки державними
навчальними закладами, але і Академією наук і державними науковими
закладами і музеями, а також певний час відало цензурою.
Міністерство імперського палацу та наділів було створено 22 серпня 1826
року, а 30 серпня 1852 року розділено на два самостійних відомства _
Міністерство імперського палацу та Міністерство наділів, які 24 листопада 1856
року знову були об’єднанні у єдине міністерство. Діяльність зазначеного
міністерства

пов’язувалась з особою монарха та членами імператорської

родини.
Функції Міністерства іноземних справ в цілому відповідали сучасному
розумінню.
Військове міністерство управляло козачими військами та їх територіями,
а також деякими окраїнами, якими управляли військові губернатори. Міністри
іноземних справ, військовий та морський були більш наближені до імператора,
тобто займали особливе, привілейоване місце відносно інших міністрів.
Головне управління державної охорони здоров’я на правах міністерства
було створене 1 вересня 1916 року.
Системність центральних органів виконавчої влади Російської імперії
спонукало до утворення Особистої канцелярії його величності, яка мала три
відділення. Вона була утворена ще при Олександрі І, але свій розвиток
отримала при Миколі І. З часом вона стала органом, що пов'язує імператора з
усіма урядовими установами з найважливіших питань внутрішньої політики.
31 січня 1826 в складі Канцелярії створюються Перше і Друге відділення.
Перше

успадкувало

справи

попереднього

періоду,

відало

питаннями

проходження служби цивільними чиновниками, отримувало прохання на
найвище ім'я. Друге займалося кодифікацією законодавства.
Особливе місце в державному апараті Російської імперії займало Третє
відділення Власної його Величності канцелярії, утворене за пропозицією
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А.Х. Бенкендорфа 3 липня 1826р. Третє відділення було органом політичного
розшуку і мало дуже широку компетенцію, розподілену по п'яти експедиціям:
1-а вважалася найважливішою і вела слідство у політичних справах, складала
щорічні звіти для імператора; 2-а займалася справами розкольників і сектантів,
а також посадовими злочинами, в її віданні були й деякі загальнодержавні
політичні в'язниці; 3-а спостерігала за іноземцями; 4-я розглядала селянські
справи; 5-я відала цензурою періодичних видань.
Виконавчим органом Третього відділення був окремий корпус жандармів.
Головний начальник Третього відділення обіймав також посаду шефа корпусу
жандармів. Апарат окремого корпусу жандармів після його реорганізації в 1837
р. складався з штабу, восьми жандармських округів на чолі з жандармськими
генералами;

округи

відповідно

ділилися

на

відділення,

очолювані

жандармськими штаб-офіцерами; під керівництвом останніх перебували
губернські команди жандармів. Основна «управлінська» функція всієї цієї
ієрархії полягала в нагляді за місцевим державним апаратом, у своєчасному
інформуванні відділення «про настрої в суспільстві», контролі за виконанням
законів і вироків суду, пошуках втікачів і рекрутів, злодіїв і контрабандистів.
Ліквідація у 1880 р. третього відділення Канцелярії, а потім скорочення другого
відділення означало підвищення ступеня уніфікації системи міністерського
управління.
Запровадження системи Міністерств мало багато критики серед вчених
того часу. Так, Н.М. Карамзін у своїй роботі «Записки о древней и новой
России» зауважував, що запровадження міністерств з європейської структури
державного управління не може дати якісний результат, так як це інститут, що
сформований на іншому суспільному ладі, традиціях держав, культурі тощо.
Він підкреслював, що жодний міністр не буде діяти на благо держави, а лише
на благо власних інтересів[4, с. 19].
Д.П. Трощинський у записці до імператора вказував, що є неможливим
взаємозв’язок між державним устроєм та культурою населення, станом його
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політичних та громадянських прав, освітою, історичними традиціями в
управлінні[5, с. 65].
Незважаючи на це, нова структура виконавчої влади все ж таки склалася.
Цей період формування та розвитку міністерської системи можна назвати Міністерський. Потужною стороною, була її стабільність, яка принципово
не змінювалася на протязі ста років. Це пов’язане з тим, що, по-перше, будьякі зміни тягнули б за собою економічні затрати (зміна мундирів, назв
печаток, бланків, перепусток тощо), а це було невигідним для економіки; подруге, враховувався психологічний фактор налагоджених систем, де чиновники
звикли здійснювати свої функції, а підприємці виконувати свої обов’язки.
Разом з тим, спостерігалися суттєві негаразди у взаємодії між
міністерствами, що було пов’язане з правом кожного міністра самостійно
обговорювати та підписувати у імператора накази щодо розвитку очолюваного
ним міністерства, без врахування інтересів інших міністерств, лобіювання
особистої вигоди.
Це спонукало до створення Олександром ІІ Ради Міністрів, на підставі
Указу «Про створення Ради Міністрів», як координаційного органу, а також з
метою скорочення об’ємів діловодства. Раду Міністрів очолив сам імператор.
У Раді Міністрів обговорювалися заходи, що вимагали загального
сприяння різних відомств і установ. Повна залежність діяльності Ради
Міністрів від волі імператора визначала нерегулярність його засідань. Будь-які
намагання посилити вплив, що застосовувалися окремими представниками
бюрократії, зокрема, ввести посаду голови, негайно припинялися царем. Вперте
небажання російських імператорів створити об’єднаний уряд на чолі з Прем'єрміністром

обумовлювалось

постійним

занепокоєнням

можливим

применшенням самодержавної влади монарха.
До складу Ради Міністрів увійшли міністри внутрішніх справ, фінансів,
юстиції, торгівлі і промисловості, шляхів сполучення, народної освіти,
військовий, морський, закордонних справ, а також Головний управляючий
землеустроєм та землеробством, державний контролер і обер-прокурор Синоду.
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Разом з тим до компетенції Ради Міністрів не входили справи державної
оборони і зовнішньої політики, а також Міністерства імператорського двору і
наділів. Питання цих відомств вносилися на розгляд уряду за велінням
імператора або главами цих відомств, коли ті вважали це за необхідним. У
квітні 1906 зі сфери компетенції уряду був виведений Державний контроль.
Законодавством вперше було чітко визначено функції та компетенцію уряду.
Нова структура виконавчої влади більш відповідала державному управлінню в
умовах існування представницьких установ.
Очолював даний орган Прем'єр-міністр П. А. Столипін (свого часу дану
посаду обіймали С.Ю. Вітте, О.Л. Горемикін), який одночасно був і Міністром
внутрішніх справ, що надавало йому реальну владу для проведення
радикальних економічних перетворень.
Перед ним стояло складне завдання вивести країну з глибокої кризи,
викликаної революційними потрясіннями, провести реформи практично в усіх
сферах соціально-економічного розвитку Росії.
Під

керівництвом

П.А.

Столипіна

були

розроблені

і

почали

здійснюватися земельна, податкова, військова, судова реформи, реформи
місцевого самоврядування та у сфері освіти і культури.
За п'ять років перебування П.А. Столипіна на посту Прем'єр-міністра
йому вдалося дати сильний імпульс соціально-економічному розвитку та
перетворити Імперію в одну з найбільш динамічно розвиваються.
Незадовго до трагічного вбивства в Києві П.А. Столипін почав розробку
адміністративної реформи.
У структурі державного управління, крім традиційних міністерств:
внутрішніх

справ;

закордонних

справ;

фінансів;

юстиції;

торгівлі

і

промисловості; землеробства; шляхів сполучення, народної освіти, військового
і морського міністерства, П.А. Столипін пропонував також створити ряд
міністерств соціального профілю: охорони здоров'я; соціального забезпечення;
праці;

місцевого

самоврядування;

національностей;

віросповідань,

обстеження, використання та експлуатації багатств надр Росії.

з
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Крім того, в структурі державного управління П.А. Столипін вбачав
самостійними органи: Державний банк; Державний контроль.
Однак його планам не судилося збутися. Трагічна смерть П.А. Столипіна
від рук терориста перервала історичні перетворення і згодом призвела до
важких соціальних катаклізмів.
Після Лютневої революції 1917 р Раду міністрів було ліквідовано, замість
неї було утворено Тимчасовий уряд. Всі діючи до того часу міністерства були
збережені. За рішенням Державної думи від 1 березня 1917 р її члени були
призначені комісарами у всі міністерства.
Головою першого коаліційного Тимчасового уряду Росії став Львів
Георгій Євгенович (2 березня - 24 липня 1917). Пізніше були затверджені
міністри Тимчасового уряду.
У травні та серпні 1917 р були утворені нові міністерства: Міністерство
праці; Міністерство продовольства; Міністерство державного заохочення;
Міністерство пошти і телеграфів; Міністерство віросповідань.
На посту Прем'єр-міністра Росії Л.Г. Львова 24 липня 1917 змінив О. Ф.
Керенський, який очолював другий коаліційний, директорію і третій
коаліційний Тимчасовий уряд Росії, та виявився останнім на такій посаді.
Рада Міністрів зіграла вирішальну роль у припиненні російської смути
початку XX ст. і в прискоренні економічного розвитку країни напередодні
Першої світової війни.
Даний період мав свої переваги в розвитку міністерської системи, так як
виділився і зміцнився вищий орган виконавчої влади і налагодилася взаємодія
між міністерствами, його можливо назвати Урядовий.
Під час революції 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. будівлі всіх
міністерств були захоплені Червоною гвардією і революційними військами,
більшість міністрів заарештовані.
Другий Всеросійський з'їзд Рад 26 жовтня (8 листопада) прийняв рішення
про створення нових органів державної влади - Народний комісаріат
(наркомати).
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Першим Головою Ради Народних Комісарів РРФСР був обраний
Володимир Ілліч Ленін (Ульянов) (6 листопада 1917 - 6 липня 1923).
Слово «рада» в назві майбутнього уряду вказувало на те, що вона
народжена революційним подихом мас, назва «комісари» асоціювалася з
досвідом Паризької Комуни і протиставлялася колишнім – «міністри», а
визначення «народний» повинно було відобразити характер і спрямованість
нового уряду - уряду робітників і селян. Пізніше назву Рада Народних
Комісарів було закріплено Конституцією РРФСР 1918 року.
Рада Народних Комісарів була вищим виконавчим і розпорядчим органом
СРСР, з наділенням повною виконавчо-розпорядчою владою, правом видання
декретів, що мають силу закону, при цьому поєднував законодавчі, розпорядчі
та виконавчі функції. Рада Народних Комісарів вирішувала питання простою
більшістю голосів. На засіданнях були присутні члени Уряду, голова
Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету (вищого законодавчого
органу), управляючий справами та секретар Ради Народних Комісарів,
представники відомств. Постійним робочим органом Ради Народних комісарів
було Управління справами, яке готувало питання до засідань РНК і її постійних
комісій, здійснювало прийом делегацій. Штат співробітників управління
справами в 1921 р. складав з 135 чол.
Згідно Конституції РРФСР від 10 липня 1918 р, діяльність Ради Народних
комісарів полягала в: управлінні загальними справами РСФСР, управлінні
окремими галузями (ст.ст. 35, 37), виданні законодавчих актів та вжитті заходів,
необхідних для правильного та швидкого плину державного життя (ст.38).
Народний комісар був вправі одноосібно приймати рішення з усіх питань, що
знаходяться у веденні комісаріату, доводячи про них до відома колегії (ст.45).
На той час було створено 17 народних комісаріатів. За Конституцією РРФСР
від 10 липня 1918 року: закордонних справах; військових справ; морських
справ; внутрішніх справ; юстиції; праці; соціального забезпечення; освіти;
пошти і телеграфів; у справах національностей; з фінансових справ; шляхів
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сполучення; торгівлі і промисловості; продовольства; державного контролю;
охорони здоров'я та Вища Рада Народного Господарства.
При

кожному

народному

комісарові

і

під

його

головуванням

утворювалася колегія, члени якої затверджувалися Радою Народних комісарів
(ст. 44). З утворенням у грудні 1922 р. СРСР і створенням загальносоюзного
уряду Раднарком РРФСР стає виконавчим і розпорядчим органом державної
влади. Організація, склад, компетенція та порядок діяльності Ради Народних
комісарів були визначені Конституцією СРСР 1924 р. і Конституцією РРФСР
1925 р. З даного моменту склад Ради Народних комісарів був змінений у зв'язку
з передачею ряду повноважень союзним відомствам. Було засновано 11
народних комісаріатів: Внутрішньої торгівлі; Праці; Фінансів; РобітничоСелянська інспекція; Внутрішніх справ; Юстиції; Освіти; Охорони здоров'я;
Землеробства; Соціального забезпечення; Вища Рада Народного Господарства.
Після розпаду Російської імперії український народ зробив спробу
створити свою незалежну державу. Події 1917-1921 pp. увійшли в нашу історію
як період визвольної боротьби українського народу за свою незалежність.
Однак однією з причин невдач Української народної республіки (1917-1920 рp.)
у цій боротьбі були саме кадрові проблеми. За висловом А. Могилянського,
«новий апарат створювався в неймовірно важких умовах. З елементів, які
протягом усього життя перебували в опозиції уряду й зовсім не були виховані
владою, важко було її конструювати: вони вносили лише розлад і
роздратування, дискредитуючи саму владу як таку. Нові представники влади не
вміли, часто з найкращими намірами, впритул й авторитетно підійти до нової
для них справи. Старі ж діячі, часто знову залучені до влади, застосовували
старі й ненависні прийоми управління»[6, с. 142].
Наступні 70 років Україна була у складі СРСР. За тих часів Україна не
мала самостійної державно-правової організації, а державний апарат був
невід’ємною складовою партійного керівництва. Діяльність державного апарату
спрямовувалася партійними організаціями без правової регламентації цієї
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діяльності. Не було навіть юридичного визначення державної служби та
правової основи її функціонування.
З введенням Конституції РРФСР від 21 січня 1937 року, Рада Народних
Комісарів РРФСР підзвітна лише Верховній Раді РРФСР, а в період між її
сесіями - Президії Верховної Ради РРФСР. З 5 жовтня 1937 склад Ради
Народних Комісарів РРФСР налічує 13 народних комісаріатів: Харчової
промисловості; Легкої промисловості; Лісової промисловості; Землеробства;
Зернових радгоспів; Тваринницьких радгоспів; Фінансів; Внутрішньої торгівлі;
Юстиції; Охорони здоров'я; Освіти; Місцевої промисловості; Комунального
господарства; Соціального забезпечення. Так само до складу Ради Народних
Комісарів включені голова Державного плану РРФСР і начальник Управління у
справах мистецтв при Раді Народних Комісарів РРФСР.
У січні 1932 р. Вища Рада народного господарства була ліквідована і
замість неї створено три наркомати - Наркомат важкої промисловості,
Наркомат легкої промисловості та Наркомат лісової промисловості.
У червні 1933 р був розформований Наркомат праці, а його функції
передані не державному органу, а громадській організації - профспілковому
об'єднанню, Всесоюзній центральній раді професійних спілок. У липні 1934
була створена Комісія радянського контролю при Раді Народних Комісарів
СРСР, до якої відійшли функції скасованого Наркомату робітничо-селянської
інспекції.
Наркомат військових і морських справ був перейменований в Наркомат
оборони, а на базі Об’єднаного державного політичного управління при Раді
Народних Комісарів СРСР був утворений Наркомат внутрішніх справ. У липні
1936 були сформовані союзні Наркомат охорони здоров'я та Наркомат юстиції.
У цей період були утворені нові органи виконавчої влади - Державні
комітети при Раді Народних Комісарів. Зокрема, в 1936 р. були створені
Державний комітет у справах мистецтв, Державний комітет у справах вищої
школи, Державний комітет по заготівлях сільськогосподарських продуктів.
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Тоді ж об'єднані наркомати стали іменуватися союзними, а необ’єднані
- союзно-республіканськими.
На 1-й сесії Верховної Ради СРСР 1-го скликання (січень 1938) до складу
Ради Народних Комісарів був введений голова правління Державного банку, а
Державний

комітет

по

заготівлях

сільськогосподарських

продуктів

перетворений у Наркомат заготівель. До складу Ради Народних Комісарів СРСР
у той час входили, крім голови і трьох його заступників, 21 нарком і 5
керівників інших відомств.
Значне зростання числа наркоматів було відзначене в кінці 30-х рр.
минулого сторіччя. У 1939-1940 рр. в результаті укрупнення було ліквідовано
п'ять наркоматів і створено одинадцять нових.
Зокрема, 2 січня 1939 р. з Наркомату легкої промисловості виділився
Наркомат текстильної промисловості. Наркомат оборонної промисловості 11
січня 1939 був розділений на чотири відомства - Наркомат авіаційної
промисловості, Наркомат боєприпасів, Наркомат озброєння і Наркомат
суднобудівної промисловості. З Наркомату харчової промисловості виділилися
Наркомат рибної промисловості і Наркомат м'ясної і молочної промисловості.
Крім того, 24 січня 1939 р. було скасовано одне з найбільших відомств
Наркомат важкої промисловості. На його базі сформувалося відразу шість
нових наркоматів: Наркомат промисловості будівельних матеріалів, Наркомат
кольорової металургії, Наркомат паливної промисловості, Наркомат хімічної
промисловості, Наркомат чорної металургії. Наркомат електростанцій і
електропромисловості.
Незадовго до початку Великої Вітчизняної війни 6 травня 1941 р.
Головою

Ради

народних

Комісарів

СРСР

був

обраний

Й.В. Сталін

(Джугашвілі), який перебував на цій посаді до 15 березня 1946р.
Через тиждень після початку війни, 30 червня 1941 р, був створений
Державний комітет оборони, який сконцентрував всі владні функції з
управління економікою.
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Восени 1941 р. у зв'язку з переведенням промисловості на військові
рейки був створений Наркомат танкової промисловості, а Наркомат загального
машинобудування перетворений в Наркомат мінометного озброєння.
За роки війни єдиним випадком реорганізації державного апарату стало
вторинне виділення 14 квітня 1943 р. зі складу Наркомату внутрішніх справ
Наркомату державної безпеки (як окреме відомство цей наркомат існував також
з 3 лютого по 20 липня 1941 р.).
Нові перетворення системи виконавчої влади почалися вже після
закінчення війни. Оборонні наркомати почали перетворюватися в цивільні.
Зокрема, на базі Наркомату танкової промисловості в жовтні 1945 був
утворений Наркомат транспортного машинобудування.
Даний період закінчився з поверненням державної системи до інституту
міністерств, так як основна революційна ідеологія того часу була вичерпана,
саме тому його можна умовна назвати – Комісарській.
Важливою

віхою

в

історії

розвитку

системи

виконавчої

влади

Радянського Союзу можна вважати 1-у сесію Верховної Ради СРСР 2-го
скликання, що відбулася 12-19 березня 1946 р.
За пропозицією І.В. Сталіна було прийнято рішення про перейменування
наркоматів у міністерства, відповідно Ради Народних Комісарів - у Раду
міністрів. Почалася чергова адміністративна реформа. Було затверджено склад
Ради Міністрів СРСР - її першим Головою став І.В. Сталін. Перших заступників
у нього не було, кількість звичайних заступників досягло восьми.
З березня по липень 1946 р. було ліквідовано два і створено одинадцять
нових міністерств. Вперше було створено Міністерство кінематографії. У
1947р. було утворено Міністерство сільського господарства (з Міністерства
землеробства, тваринництва та технічних культур), а також Міністерство
лісового господарства.
У 1948 р. у складі Ради Міністрів СРСР з'явилися нові відомства державні комітети. Зокрема, були створені Державний плановий комітет.
Державний

комітет

з

матеріально-технічного

постачання

народного
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господарства і Державний комітет з впровадження передової техніки у
народне господарство.
Проте одну з наймасштабніших адміністративних реформ радянського
періоду проведено у 1953 р. шляхом об'єднання ряду споріднених відомств
було створено чотири нових міністерства - Міністерство внутрішньої і
зовнішньої

торгівлі,

Міністерство

машинобудування,

Міністерство

транспортного і важкого машинобудування, Міністерство електростанцій і
електропромисловості, Міністерство державної безпеки увійшло до складу
Міністерства внутрішніх справ. На підставі Закону «Про перетворення
Міністерств СРСР», прийнятого 15 березня 1953 р., було скорочено 30
міністерств і прирівняних до них відомств і створено 9 міжвідомчих
міністерств.
Подібна тенденція зберігалася недовго, вже наприкінці 1953 почався
зворотний процес розукрупнення міністерств, який тривав у 1954-1955 рр. до
виникнення 26 нових міністерств і держкомітетів.
Зазначений період можна назвати - Післявоєнний, для нього дуло
характерним прагнення влади змінити військову систему державного
управління на цивільну.
Подальші реформи спрямовувались на побудову виконавчих органів
влади за територіальним принципом. Тобто галузевий принци замінювався
територіальним.
Функції управління промисловістю і будівництвом були передані в
регіональні Ради народного господарства - так звані раднаргоспи.
Розпочаті Н.А. Булганіним реформи продовжив Н.С. Хрущов, який став
Головою Ради Міністрів СРСР 27 березня 1958р.
В рамках реформи в 1963 р був відтворений державний орган Ради
Міністрів СРСР по управлінню промисловістю і будівництвом - Вища рада
народного господарства.
У підсумку проведених перетворень в 1957-1965 рр. структура виконавчої
влади Радянського Союзу представляла собою надзвичайно складну, громіздку
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і заплутану конструкцію, яка складалася з міністерств, державних комітетів
Ради міністрів СРСР, державних комітетів СРСР, державних комітетів при
Держплані або Держбуді, державних виробничих комітетів.
Чергова адміністративна реформа була проведена 15 жовтня 1965 р.
Головним змістом реформи було відновлення галузевого принципу управління.
Зокрема, було скасовано 24 державних комітети та державних виробничих
комітети, а на їх базі було створено 11 загальносоюзних і 17 союзнореспубліканських

міністерств.

Щороку

кількість

союзних

відомств

збільшувалася приблизно на два-три. В результаті сформувалася досить стійка
структура виконавчої влади, яка принципово не мінялася до початку
економічних перетворень в середині 80-х рр. минулого сторіччя.
Даний період не мав особливих запроваджень щодо покращення якості
роботи міністерської системи, йому притаманне лише збільшення та
зменшення зазначених органів, а також зміна назв, що не мала жодного
результату, саме тому даний відрізок часу можна впевнено назвати
Застійним.
З

приходом

нового

лідера

Радянського

Союзу

адміністративні

перетворення були спрямовані на скорочення числа союзних міністерств і
відомств шляхом їх об'єднання. Зокрема, 22 листопада 1985 р. на базі п'яти
міністерств (сільського господарства, сільського будівництва, плодоовочевого
господарства, харчової промисловості, м'ясної та молочної промисловості) було
утворено Державний агропромисловий комітет.
Однак реформа носила суперечливий характер, оскільки одночасно
продовжували створюватися нові відомства. У 1985-1986 рр. були створені
Бюро Ради міністрів СРСР по окремим галузям народного господарства,
керівниками яких були заступники Голови Ради міністрів.
Найбільш радикальні зміни в структурі виконавчої влади Радянського
Союзу відбулися в 1989 р. Верховна Рада СРСР 27 червня 1989 прийняла Закон
СРСР «Про Раду міністрів СРСР», згідно з яким було продовжено укрупнення
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міністерств і відомств. Зокрема, на базі 14 старих міністерств і відомств було
створено 6 нових.
У цей же період почалося радикальна зміна характеру управління
економічними

процесами.

Почалося

роздержавлення

радянської

централізованої економіки.
Цей період можна охарактеризувати спробами перебудови радянської
системи, що привело до зникнення самої держави – Радянського Союзу. Даний
період можна назвати – період Невдалих перебудов[7].
Український

період

самостійності

починається

з

прийняття

на

позачерговій сесії Верховної Ради України 24 серпня 1991р. «Акту про
незалежність України»[8]. Як відомо, у «спадщину» від колишнього СРСР
Україні дісталась застаріла та громіздка система органів виконавчої влади, до
якої входили всі органи, що не належали до «системи рад усіх рівнів»[9].
Тривалий час, навіть після запровадження в Україні посади Президента
України (1991 р.)[10] та прийняття Конституції України (1996 р.)[11], система
органів виконавчої влади, особливо на рівні її центральних органів, зберігала
інерцію попереднього розвитку й примножувалась значною кількістю
комітетів, служб, агенцій тощо.
Положення

Конституції

України

1996

р.

про

виконавчу

владу

деталізувались у цей період лише Загальним положенням про міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади в Україні, затверджене Указом
Президента України № 179 від 12 березня 1996р.[12] Але Загальне положення
містило переважно принципи організації та діяльності центральних органів
виконавчої влади в Україні й мало декларативний характер. Це ускладнювало
як структуру центральних органів виконавчої влади, так і оперативність
функціонування виконавчої влади загалом. Зокрема, з'явилися центральні
органи виконавчої влади із взаємодублюючими функціями, що мало своїм
наслідком численні правові колізії[13].
У 1998 р. було розроблено Концепцію адміністративної реформи в
Україні[14], яка мала на меті приведення системи органів виконавчої влади у
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відповідність до положень Конституції України та оптимізацію діяльності
всіх складових цієї системи і, у першу чергу, центральних органів виконавчої
влади.
Положення Концепції отримали свій розвиток у відповідних нормативноправових актах. Зокрема, Указом Президента від 13 березня 1999 р. № 250 «Про
зміни в системі центральних органів виконавчої влади»[15] встановлювалось,
що до центральних органів виконавчої влади в Україні належать 18 міністерств,
21 державний комітет та 51 інший центральний орган виконавчої влади.
Водночас цей Указ не розв'язав проблеми ефективності організації та діяльності
центральних органів виконавчої влади в Україні і в цей період з'являються інші
укази Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572 «Про систему
центральних органів виконавчої влади»[16], № 1573 «Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади», № 1574 «Про склад Кабінету Міністрів
України», які також не мають суттєвих результатів щодо удосконалення роботи
зазначених органів.
З прийняттям 8 грудня 2004 р. Закону України № 2222 «Про внесення
змін до Конституції України»[17] в Україні була запроваджена парламентськопрезидентська форма державного правління. Водночас нові концепції, теорії чи
доктрини реформування системи органів виконавчої влади в умовах
утвердження

парламентсько-президентської

республіки

в

Україні

були

відсутніми. На жаль, перерозподіл механізму стримувань і противаг між
гілками влади, властивий для парламентсько-президентської, був визначений
Конституцією України переважно на рівні вищих органів державної влади
України, тоді як нормативно-правове регулювання системи центральних
органів виконавчої влади відповідних змін не зазнало. Це загалом негативно
позначилось на механізмах державного управління[18, с. 120].
У

період

реформування

2004-2007

системи

рр.

органів

неодноразово
виконавчої

здійснювались

влади,

які

спроби

знайшли

своє

відображення в Концепції розвитку законодавства про державну службу
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України, затвердженій Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. №
140/2006[19].
У цей же період Національна рада з питань державного управління та
місцевого самоврядування при Президентові України розробила Концепцію
реформування публічної адміністрації в Україні, яка в частині удосконалення
системи

органів

«Копенгагськими

виконавчої
та

влади

Мадридськими

корелювалась
критеріями»,

що

з

так
являють

званими
собою

обов'язкові вимоги належного урядування та управління для країн-кандидатів
до вступу до ЄС. Ними передбачувались: оптимізація діяльності Кабінету
Міністрів України шляхом розмежування його політичних і адміністративних
функцій; перегляд статусу центральних органів виконавчої влади та їх
кількісного складу, уточнення функцій центральних органів виконавчої влади;
забезпечення «автономної» від Уряду діяльності Антимонопольного комітету,
Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення,
Служби безпеки України; ліквідація такого виду центральних органів
виконавчої влади, як державні комітети; переведення урядових органів у
систему міністерств і зосередження їх діяльності на поточному адмініструванні;
визначення регуляторних органів як окремої специфічної ланки системи
державного управління; концентрацію виконавчої влади на місцях в обласних
державних адміністраціях з подальшою ліквідацією районних державних
адміністрацій та зміною порядку призначення і звільнення глав адміністрацій;
створення гнучкої та адекватної вимогам сьогодення системи територіальних
підрозділів (органів) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
делегування окремих функцій і повноважень виконавчої влади на місцях
місцевому самоврядуванню тощо.
Окремі положення цієї Концепції знайшли своє відображення в проекті
Закону України № 2325-1 «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи
виконавчої влади». Натомість Верховна Рада України прийняла Закон № 514-У
від 21 грудня 2006 р. «Про Кабінет Міністрів України», внесений до
парламенту Урядом. Уникаючи правових оцінок цього Закону, зазначимо, що
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16 травня 2008 р. було прийнято вже новий Закон України «Про Кабінет
Міністрів України»[20].
Також 2008 р. у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» та з урахуванням завдання, встановленого Указом
Президента України від 1 квітня _______ № 289 «Про Цільовий план Україна –
НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО»[21] Міністерство
юстиції видало наказ № 891/7 «Про створення робочої групи з підготовки
законопроекту про центральні органи виконавчої влади».
Фактично,

нові

спроби

реформування

почалися

з

прийняття

Конституційним Судом України Рішення від 30 вересня 2010 № 20-рп щодо
невідповідності Конституції України (неконституційності) Закону України
«Про внесення змін до Конституції України» від 08 грудня 2004 р. № 2222-IV,
«у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та
прийняття»[22]. Цим Законом, як зазначалось вище, передбачалась зміна
конституційної моделі організації системи виконавчої влади. Перші радикальні
зміни торкнулися організації діяльності вищого органу виконавчої влади. Уже 7
жовтня 2010 р. Верховна Рада України знову прийняла нову редакцію Закону
України «Про Кабінет Міністрів України»[23]. Відповідний законопроект був
внесений Президентом України на розгляд парламенту невідкладно після
повернення до Конституції 1996 р.
Наступним кроком стало видання Президентом України Указу від 09
грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади»[24], яким замість 112 центральних органів виконавчої влади
було утворено 72 (16 міністерств та 56 інших центральних органів виконавчої
влади).
Проте ще більша увага всіх зацікавлених у проведенні адміністративної
реформи була прикута до проекту закону України «Про центральні органи
виконавчої влади» (реєстр. № 8055 від 02 лютого 2011 р.), у який за основу
було взято положення вищезгаданого Указу Президента № 1085. І вже в березні
2011 р. Верховна Рада України ухвалила цей закон[25].
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Згідно з положеннями законопроекту, міністерства формують та
реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, у той час як інші
центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції лише з
реалізації державної політики.
Іншими словами, «міністерства й інші центральні органи виконавчої
влади у своїй діяльності, окрім Конституції, законів України, актів Кабінету
Міністрів і інших актів законодавства України, керуються ще й дорученнями
Президента України. Перший заступник міністра і заступник міністра
призначаються на посади Президентом України за поданням Прем’єр-міністра
України,

звільняються

з

посад

Президентом».

Проте

недосконалість

реорганізаційних процесів та неможливість передбачення всіх наслідків реформ
уже невдовзі дали про себе знати, і почалася робота щодо внесення значної
кількості поправок. Так, проблемні питання стосувалися центральних органів
виконавчої влади, які перебували на стадії припинення та були засновниками
інших юридичних осіб або мали відокремлені підрозділи. Наприклад, на кінець
2012 р. загальна кількість державних підприємств, установ, організацій та
об’єднань, що належали до сфери управління Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України (створеного у 2010 р.) та господарських
товариств, щодо яких даний орган здійснював керування корпоративними
правами держави, становила 491, з яких значна кількість перебувала на різних
стадіях припинення своєї діяльності. Однак, мабуть, найкраще запам’ятався
підписаний Президентом України 24 грудня 2012 р. Указ № 726/2012 «Про
деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», що
вніс істотні зміни до Схеми організації та взаємодії центральних органів
виконавчої влади, затвердженої 09 грудня 2010 р. Указом Президента України
№ 1085. Цим Указом серед кількох нових міністерств (Міністерство
промислової політики України та Державна служба України з надзвичайних
ситуацій) було створено сумнозвісне Міністерство доходів і зборів України. На
нього покладалися функції державної податкової служби, державної митної
служби та функція адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
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соціальне страхування. Раніше функцію адміністрування єдиного внеску
здійснював Пенсійний фонд України. Державна податкова служба та Державна
митна служба при цьому реорганізувалися в зазначене міністерство, тобто були
ліквідовані.
Згідно з розпорядженням Президента, основним завданням Міністерства
доходів і зборів був не контроль, а надання послуг підприємствам, бізнесу та
фізичним особам[26].
Таке об’єднання податкової та митної служб у Міністерство доходів і
зборів об’єктивно не сприймалась Європейською бізнес – асоціацією, що
спиралось на результати третьої хвилі опитування EBA. Найбільш турбувала
загроза посилення фіскального тиску, що викликало значні труднощі в
діяльності 30 % респондентів.
І вже 1 березня 2014 р. Міністерство доходів і зборів було ліквідовано
рішенням Кабінету Міністрів України [27]. На базі міністерства створено
Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується та координується безпосередньо Кабінетом Міністрів
України.
Отже, із нещодавнім поверненням до Конституції України 2006 р.
Президента позбавили частини повноважень, зокрема і щодо визначення
системи центральних органів виконавчої влади. Відтепер саме від уряду
залежить майбутній формат реформування центральних органів виконавчої
влади[28].
Не зважаючи на це, ухвалена 28 серпня Постанова Кабінету Міністрів
України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [29]
викликала нову хвилю дискусій. Тоді віце-прем’єр презентував проведення
першого етапу реформи центральних контролюючих органів – скорочення та
оптимізацію. Так з 56 центральних органів влади, що мають контрольні
повноваження, залишається 26 (скорочення – 51 %), із 1032 контрольних
функцій, які належать різним центральним органам виконавчої влади,
залишається 680 (скорочення 34 %), скорочення штату по центральних апаратах
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ЦОВВ – із 2544 до 1440 ( 56 %). Це базувалося на твердженні, що утримання
різних інспекцій коштує держбюджету понад 24 млрд. грн. на рік, а за рахунок
хабарів, за різними оцінками, щорічно виводиться в «тінь» майже 100 млрд.
грн.[30]. Водночас ця постанова, на думку багатьох експертів та профільних
галузевих асоціацій, потребувала серйозного доопрацювання, як у частині
уточнення функцій новостворюваних органів, так і необхідності дотримання
принципу збереження «розумного державного регулювання», особливо в тих
сферах, які становлять серйозну небезпеку для життя громадян.
Дискусійною залишається ініціатива створення у 2015 році Міністерства
інформаційної політики України [31].
Не залишається без змін система юстиції, у січні 2015 році з метою
раціонального використання бюджетних коштів Державну реєстраційну службу
та Державну виконавчу службу ліквідовано та покладено на Міністерство
юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації
примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з
питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації)
об’єднань

громадян,

інших

громадських

формувань,

статутів

фондів

загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація
передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як
суб’єктів інформаційної діяльності [32].
Підводячи певну рису в здійсненні дослідження історико-правових
аспектів організації системи міністерств на теренах України, слід відзначити
наступне. Розвиток становлення системи міністерств можна умовно поділити
на дев’ять історичних періодів: Боярський, коли правління державою
здійснювалося Великим князем спільно з Боярської думою. Колезький, він
характеризувався тим, що запроваджена колезька система була оригінальною,
та не мала аналогів в інших країнах світу. Міністерський, потужною стороною
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якого була її стабільність, котра принципово не змінювалася на протязі ста
років. Це пов’язане з тим, що, по-перше, будь-які зміни тягнули б за собою
економічні затрати (зміна мундирів, назв печаток, бланків, перепусток тощо), а
це було невигідним для економіки; по-друге, враховувався психологічний
фактор налагоджених систем, де чиновники звикли здійснювати свої функції, а
підприємці виконувати свої обов’язки. Урядовий, перевагою даного періоду
було виокремлення та зміцнення як вищого органу виконавчої влади, так і
налагодження взаємодії між міністерствами. Комісарській, даний період
закінчився з поверненням державної системи до інституту міністерств, так як
основна революційна ідеологія була вичерпана. Післявоєнний, для нього дуло
характерним

прагнення

влади

змінити

військову

систему

державного

управління на цивільну. Застійний, який не мав особливих запроваджень щодо
покращення якості роботи міністерської системи, йому було притаманне лише
збільшення та зменшення зазначених органів, а також зміна назв, що не мала
жодного результату. Період невдалих перебудов, характеризувався спробами
перебудови радянської системи, що привело до зникнення самої держави –
Радянського

Союзу.

Самостійності,

цей

період

ще

не

закінчений.

Характеризується пошуками універсальної міністерської системи, з чітко
визначеною компетенцією та структурою.
Отже, загальна система міністерств на сьогодні так і не набула сталості та
перебуває в пошуку універсалізації. І хоча ще не вбачається стабільної картини
щодо системи міністерств в Україні, спробуємо розібратися в сутності даного
явища.
Міністерства займають провідне місце серед центральних органів
виконавчої влади і фінансуються безпосередньо з державного бюджету. Між
міністерствами розподіляється весь спектр урядової політики, за винятком тих
напрямів, реалізація яких віднесена до повноважень центральних органів із
спеціальним

статусом.

загальнообов’язкові

Міністерства

нормативно-правові

повинні
акти

мати
в

право

межах

видавати

повноважень,
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визначених Конституцією і законами України, а також відповідно до актів
Президента України та актів Кабінету Міністрів України.
Як зазначається в Концепції адміністративної реформи в Україні,
реформа центральних органів виконавчої влади тісно пов’язана, а в деяких
випадках, і зумовлена іншими реформами, в процесі яких міністерства мають
стати повноправними представниками держави у сферах свого відання і
звільнитись від відповідальності за дії окремих суб’єктів права. Вихідними
концептуальними засадами реформування центральних органів виконавчої
влади є визнання необхідності мінімізації втручання держави в особі органів
виконавчої влади в життєдіяльність суспільства, особливо в діяльність
господарюючих суб’єктів; переорієнтація діяльності органів виконавчої влади з
виконання суто адміністративно-розпорядчих функцій на надання державних
управлінських послуг громадянам й юридичним особам, а також забезпечення
дії принципу верховенства права; збереження за виконавчою владою достатніх
важелів

управління

соціально

важливими

процесами,

які

потребують

державного втручання. Реформування центральних органів виконавчої влади,
спрямоване на уточнення та зміну їх функцій, перегляд їх статусу, забезпечення
провідної ролі міністерств серед інших центральних органів виконавчої влади,
як головних розробників і втілювачів у життя державної політики у тій чи іншій
сфері [14].
Компетенція міністерств та інших органів виконавчої влади визначається
галузевими чи міжгалузевими рамками, які, у свою чергу, залежать від
особливостей

системи

даного

центрального

органу

виконавчої

влади.

Специфікою функціональних міністерств є те, що на них покладено виконання
певної і, водночас, основної функції по організації державної діяльності у
відповідних сферах, враховуючи, що в державному управлінні зараз
відбувається зміна акцентів із розподільчих функцій на аналітичні і прогнозні
та на роботу в умовах ринкових відносин. Окремі міністерства можуть бути
багатогалузевими або надгалузевими (наприклад, охоплювати такі галузі як
промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, енергетика).
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Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають такі
права: залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до їх компетенції; представляти Кабінет
Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час
укладання міжнародних договорів України; одержувати в установленому
законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади,

органів

місцевого

самоврядування,

представницьких

органів

інформацію, документи, матеріали; скликати в установленому порядку наради з
питань, що належать до їх компетенції; притягати до дисциплінарної
відповідальності керівників територіальних органів міністерств, установ, і
організацій, що належать до сфери їх управління; самостійно, або за участю
роботодавців підприємств недержавної форми власності, проводити переговори
і укладати галузеві угоди з представниками найманих працівників.
Законодавець наводить в Законі України «Про центральні органи
виконавчої влади» поняття міністерства (ст. 6), під яким розуміється
центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів
України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України.
Дійсно, Міністерства України для реалізації державної політики
утворюють систему. Система – це сукупність елементів, що знаходяться у
відносинах і зв’язках один з одним, яка утворює певну цілісність, єдність [33,
с.585]. Разом з тим В.Д. Могилевський вважає, що система – це особлива
організація спеціалізованих елементів, об’єднаних у єдине ціле для вирішення
конкретного завдання. Основна якість організації системи (цілісність) в тому,
що її якості не зводяться до якостей її елементів і навпаки [34, с.8].
Усі системи мають стійку внутрішню структуру і складаються із
взаємопов’язаних елементів (підсистем), які мають певні функції. Важливою
особливістю управлінських вчень даного напряму є те, що вони виходять із
наявності так званого системного ефекту, який складається з того, що ціле
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завжди якісно відмінне від простої суми частин, які його складають для
досягнення

певних

цілей

(ефект

цілісності)

–

закон

«кон’югації»

А.А. Богданова [35, с.142-147].
В.М. Садовський відзначає, що властивості системи є не просто сумою
властивостей, яку складають її окремі елементи, а визначаються наявністю і
специфікою зв’язків між елементами. Наявність зв’язків між елементами
системи та інтегративні, цілісні властивості системи, що ними породжуються,
забезпечують відносно самостійне, відокремлене існування, функціонування (а
в деяких випадках і розвиток) системи [36, с.83-84].
Відповідно міністерство має чітку структуру, яка складається з:
1) апарату міністерства; 2) територіальних органів міністерства як юридичних
осіб публічного права; 3) територіальні органи міністерства як структурні
підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи.
Діяльність міністерств ґрунтується на принципах верховенства права,
законності, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина,
безперервності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та
прозорості, відповідальності, єдиноначальності.
На міністерства, як складову системи органів виконавчої влади,
покладаються

наступні

завдання:

1) забезпечення

нормативно-правового

регулювання; 2) визначення пріоритетних напрямів розвитку; 3) інформування
та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики; 4) узагальнення
практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його
вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих
актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд
Президентові України та Кабінету Міністрів України; 5) здійснення інших
завдань, визначених законами України та покладених на нього актами
Президента України.
«Ці органи є складовою частиною єдиної системи органів державного
управління. Тому для них притаманні перш за все риси, загальні для ланок
даної системи, що розвиваються як частини цілого, в якому інтегруються якості
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складових елементів. Кожен з них має свою специфіку. Тут діє
закономірність співвідношення загального та спеціального, цілого й частини.
Будучи частиною системи, органи адміністративно-політичного управління
утворюють в той же час відносно самостійні підсистеми у сфері (галузі)
державного управління» [37, c. 5].
Кожне

міністерство

є

центральним

органом

виконавчої

влади,

підвідомчим Кабінету Міністрів. Воно здійснює управління відповідним
народногосподарським комплексом або розробку пропозицій щодо соціальноекономічного

розвитку

України,

формує

економічний

механізм

їх

здійснення[38, с. 119].
Варто зауважити, що міністерства – це особливі органи, які суттєво
відрізняються від інших центральних органів виконавчої влади (лише їх
керівники - міністри, є членами Кабінету Міністрів). Тому міністерства
виступають своєрідним «продовженням» уряду і повинні займатися передусім
розробкою

і

організацією

впровадження

урядової

політики.

Відтак,

міністерства не повинні входити до однієї структурної ланки нарівні з іншими
центральними органами виконавчої влади.
Таким чином, міністерство – це провідний центральний орган виконавчої
влади, який формує та реалізовує політику держави в певній сфері чи декількох
сферах, має визначену організаційну структуру та територіальний масштаб
діяльності, який поширюється на всю територію держави.
Ознаками,

які

притаманні

зазначеному

суб’єкту

публічного

адміністрування, є:
1. орган виконавчої влади виступає від імені держави;
2. є самостійним елементом публічного апарату, діє спеціалізовано в
системі інших органів;
3. формує та реалізовує політику держави в одній або декілька сферах;
4. займає провідну роль серед центральних органів виконавчої влади;
5. взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади. Вони
утворюють єдиний соціальний організм, головним завданням якого є
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забезпечення нормального функціонування суспільства, захист законних прав
та інтересів особи, охорона зовнішньої безпеки та територіальної цілісності
держави;
6. утворюють

зв’язки

переважно

постійного

формалізованого

(врегульованого правовими нормами) характеру;
7. утворюють системи, в яких ряд однорідних елементів, в свою чергу,
утворює відносно самостійні системи;
8. має чітко вибудувану внутрішню структурну організацію;
9. діяльність має виконавчо-розпорядчій, постійний, безперервний у часі
характер;
10. наділене виключною перевагою застосування владних повноважень
примусового характеру;
11.фінансується за рахунок коштів державного бюджету, є винятковим
власником матеріальних ресурсів;
12.очолює міністр – політичний діяч;
13.штат складають державні службовці.
У підсумку вважаємо, що посилення ролі та адміністративно-правового
статусу міністерств повинно розвиватися у наступних напрямах:
а) виключно між міністерствами, необхідно розподілити всі напрями
державної політики уряду, за якими лише міністерства в особі міністрів
безпосередньо братимуть участь у її формуванні і розподілі по відповідним
секторам публічного управління;
б) правовий статус міністерства повинен бути визначений окремим
законом України;
в)лише міністерствам необхідно надати право видавати нормативноправові акти загальнообов’язкового значення, що стосуються визначення і
реалізації прав і свобод громадян;
г)тільки міністерства матимуть у своєму розпорядженні (включаючи
пряме підпорядкування) інші центральні органи виконавчої влади;
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д) лише в міністерствах посади їх керівників необхідно визнавати
політичними [39, с. 91-92].

1.2 Місце патронатної служби міністра в структурі міністерств
Міністерства утворюють систему і складаються з власних елементів –
структурних підрозділів та посад. Але це – елементи двох неоднакових рівнів:
1) апарату загалом (як системи органів); 2) окремого органу (як системи
підрозділів і посад) [40, с. 55].
Розглянемо сутність та специфіку цих двох рівнів. Міністерство складова
частина загального системного утворення – публічного апарату, який
представляє загальнодержавну макросистему, що має назву держава і діє
завдяки дієвому складному державному механізму. Доречи, апарат публічного
управління є численним та розгалуженим утворенням, яке відіграє вирішальну
роль у виконанні всіх завдань і функцій держави. В той же час апарат
публічного управління має більш прості складові частини, які також є
системами (у відношенні до апарату в цілому – підсистемами). Останні,
утворюють ще більш прості системи тощо.
Простою складовою такої системи є елемент. Щодо апарату публічного
управління у ролі елементу постає будь-який самостійний орган публічної
адміністрації, наприклад, міністерство. Завдяки тому, апарат визначається саме
як система публічної адміністрації, де основною ланкою є кадровий апарат.
Системний розгляд апарату публічної адміністрації пов’язаний із
визначенням цілісності як необхідної якісної властивості соціальних систем. Ця
властивість апарату виникає не одразу, одночасно, а поступово (від нижчого
рівня до вищого) в ході його формування (переформування), функціонування та
розвитку. Як якісна ознака апарату, цілісність може характеризувати певний
рівень і стан його розвитку як системного утворення[41, с. 427].
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Методологічно, з точки зору системного аналізу, поняття цілісності
забезпечується певним змістом. Цей зміст полягає в тому, що при будь-якій
кількості внутрішніх елементів структури публічної адміністрації, орган
виступає як цілісне утворення без огляду на диференціацію його структури [42,
с. 16-18].
Тим не менше, функціонування елементів структури (стан та рівень
такого функціонування) забезпечує цілісність органу публічної адміністрації,
саме тому безпосередньо впливає на його дієвість, значення і положення в
зазначеній системі. Отже, можна зробити висновок, що на діяльність системи
публічної адміністрації, ефективність системи публічного адміністрування
здійснюють вплив елементарні частки структури публічної адміністрації.
Тобто, функціонування підрозділів публічної адміністрації, навіть окремих
державних службовців, так чи інакше, кількісно і якісно, впливає на
ефективність всієї системи публічної адміністрації, системи публічного
адміністрування.
З викладеного випливає, що кожен орган адміністрування сам є системою
і складається із власних елементів – структурних підрозділів та посад, кожний з
яких має точно визначену компетенцію, функції і завдання. Структура органу
публічної адміністрації має відповідати таким вимогам: оптимальність,
оперативність, економічність.
Під оптимальністю розуміється стан, за якого встановлюється така
чисельність працівників і така кількість структурних підрозділів, коли
досягається максимальна керованість об’єктом. Оперативність визначається
швидкістю проходження управлінської інформації та мобільністю у прийнятті
й реалізації управлінських рішень. Економічність передбачає оптимальне
співвідношення між вартістю утримання органу управління й витратами,
пов’язаними з його функціонуванням [41, с. 431]. Сьогодні саме ці вимоги
ставляться в основу побудови центральних органів виконавчої влади, що
формують політику держави в певній чи декількох сферах. Саме формування
політики зумовлює структуру управлінського апарату міністерства. Зокрема,
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диференціація його на політичну та адміністративну ланки. Наявність посади
заступника міністра або (як політика) зумовлена необхідністю забезпечення
політичної підтримки міністра в самому міністерстві та за його межами.
Політичним діячам надані наступні повноваження:
•

визначення шляхів досягнення поставлених політичних цілей;

•

спрямування і координації відповідних заходів у міністерстві;

•

формування

порядку

обміну

інформацією

між

відповідним

міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади;
•

затвердження структури міністерства;

•

затвердження штатного розпису, кошторису видатків міністерства

та порядку розподілу в ньому бюджетних коштів;
•

призначення та звільнення з посад працівників центрального

апарату міністерства;
•

здійснення контролю за реалізацією державної політики у

відповідній сфері діяльності;
•

внесення на розгляд та погодження із Кабінетом Міністрів України

розроблених проектів нормативно-правових актів[43, с. 41].
Все це свідчить про те, що на політичного діяча покладається обов’язок із
визначення напряму урядової політики та його наступної реалізації в довіреній
йому сфері публічного адміністрування. Він впливає на всі ключові питання в
міністерстві: на визначення та покращення його структури, забезпечення
фінансовими, інформаційними та трудовими ресурсами. Він здійснює
загальний контроль виконання усіх завдань, які стоять перед міністерством,
виключаючи таким чином, можливість зневажання принципу єдиноначальності.
Основними

завданнями

міністерства

як

органу,

що

забезпечує

формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:
1) забезпечення нормативно-правового регулювання;
2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;
3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної
політики;

50

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку
проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
5) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
6) здійснення інших завдань, визначених законами України[25].
Відповідно до структури апарату центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій[44],
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 12 березня 2005 року
№ 179, міністерства мають наступні структурні підрозділи:
департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання
основних

завдань

високого

ступеня

складності

(багатогалузевість,

багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації
роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде
не менш як чотири відділи. У разі коли чисельність працівників департаменту
перевищує 40 одиниць, до його складу можуть входити управління (не менше
двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, чисельність
працівників якого не перевищує 40 одиниць, може мати не більше двох
заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. У разі коли
чисельність працівників департаменту становить понад 40 одиниць, директор
департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного
заступника, який не очолює відділ (управління). У складі департаменту
Міністерства внутрішніх справ та департаменту Державної фіскальної служби з
чисельністю працівників понад 150 одиниць можуть утворюватися головні
управління з чисельністю працівників не менш як 70 одиниць. Головне
управління департаменту очолює начальник, який може мати не більше трьох
заступників. У головному управлінні департаменту можуть утворюватися
управління, відділи, сектори, відділення[45].
Особливість керівників департаментів (головних управлінь, управлінь) як
суб’єктів управління полягає у тому, що вони відповідають за один або декілька
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напрямів діяльності. Так, відповідно до довідника типових професійнокваліфікаційних

характеристик

посад

державних

службовців,

керівник

департаменту здійснює керівництво координацією роботи, пов'язаної з
виконанням основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість,
багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності); здійснює
керівництво діяльністю департаменту, визначає ступінь відповідальності
керівників підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь, самостійних
відділів, відділів, секторів), своїх заступників; розподіляє обов'язки між
керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу, організує
розроблення та впровадження, в межах компетенції департаменту, державних
науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку відповідної сфери
управління, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері. Здійснює
державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями
всіх форм власності вимог законодавства України та міжнародних договорів
України з питань, що належать до його компетенції; здійснює аналіз стану та
тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів,
програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо
усунення

недоліків

та

закріплення

позитивних

тенденцій;

забезпечує

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються
діяльності департаменту; організує виконання наукових програм, проектноконструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній
сфері управління досягнень науки та техніки, нових технологій та передового
досвіду; визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок
міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва,
вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи; вивчає та ефективно
використовує міжнародний досвід; організовує, забезпечує і контролює
надання державних послуг в межах закріпленої за департаментом компетенції;
здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у
відповідній сфері управління, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з
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питань, що належать до компетенції департаменту, разом з відповідними
органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання вимог
щодо стандартів, метрологічних норм та правил; вносить пропозиції щодо
призначення та звільнення з посад працівників департаменту, забезпечує захист
державної таємниці за напрямами діяльності департаменту; забезпечує
дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції
департаменту.
Керівник департаменту має право за дорученням вищого керівництва
представляти центральний орган виконавчої влади в інших органах державної
влади з питань, що належать до компетенції департаменту; залучати фахівців
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням
з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;
проводити перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до його
компетенції у відповідній сфері управління; одержувати в установленому
порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання
покладених на нього завдань; у процесі виконання покладених на структурний
підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове
листування

з

органами

виконавчої

влади

та

органами

місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що
належать до його компетенції; здійснювати особистий прийом громадян з
питань, що стосуються його компетенції[46].
Необхідно зазначити й те, що як один із елементів системи публічного
адміністрування керівник одночасно є і суб’єктом, і об’єктом управління. Як
суб’єкти управління керівники виконують всю сукупність управлінських
функцій (планування, організація, координація, керівництво, контроль),
використовують

різні

методи

управлінського

впливу

на

працівників

підпорядкованих їм підрозділів тощо, одночасно зазначені суб’єкти і самі є
об’єктом управлінського впливу зі сторони найвищого керівника – міністра або
його заступників.
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Як

зазначається

в

науковій

літературі,

«суб’єктам

управління

притаманні загальні функції та цілі, єдність принципів їхнього утворення,
побудови та діяльності, структурна єдність, співпідпорядкованість та інші
ієрархічні зв’язки та відносини, прийняття суворо обумовлених управлінських
рішень, узгодження їх між собою» [47, c. 47]. Винятком є лише субординаційні,
а отже, ієрархічні відносини між міністром та керівниками структурних
підрозділів;
управління

(самостійний

відділ)

--

структурний

підрозділ

одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління
входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю
не менш як 6 працівників. Управління (самостійний відділ) очолює начальник.
Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 16
одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі коли
чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник
управління може мати не більше двох заступників, у тому числі одного
заступника, який не очолює відділ. Управління може бути самостійним або
входити до складу департаменту. Начальники головних управлінь (управлінь)
податкової міліції Державної фіскальної служби, чисельність працівників яких
перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. Начальники
окремих управлінь регіональних головних управлінь (управлінь) Міністерства
внутрішніх справ, чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, можуть
мати не більше трьох заступників. Начальники головних територіальних
управлінь юстиції Міністерства юстиції можуть мати не більше трьох
заступників. Відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних
характеристик

посад

державних

службовців[46],

начальник

управління

здійснює керiвництво дiяльнiстю управлiння, розподiляє обов’язки мiж
працiвниками, очолює та контролює їх роботу; забезпечує ефективне виконання
покладених на управлiння завдань щодо реалiзацiї державної полiтики у
пiдвiдомчiй сферi (галузі) управлiння та в межах компетенцiї управлiння;
визначає

ступiнь

вiдповiдальностi

заступникiв

начальника

управлiння,
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керiвникiв пiдроздiлiв у складi управлiння, формує та погоджує положення
про структурнi пiдроздiли, посадовi iнструкцiї працiвникiв управлiння;
органiзовує розробку проектiв нормативно-правових актiв, державних програм,
що належать до компетенцiї управлiння; у межах наданих повноважень
визначає полiтику та стратегiю дiяльностi самостiйного управлiння; контролює
процеси реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi (галузі) управлiння,
виконання нормативно-правових актiв, розпоряджень i наказiв по мiнiстерству,
iншому центральному органу виконавчої влади у межах затверджених
посадових обов’язкiв; здiйснює аналiз стану i тенденцiї розвитку вiдповiдної
сфери (галузі) економiки, хiд виконання державних програм, дiяльностi
управлiння та приймає вiдповiднi рiшення щодо усунення недолiкiв i
закрiплення позитивних тенденцій; органiзовує, регулює та контролює
своєчасний та якiсний розгляд працiвниками управлiння звернень громадян,
громадських об’єднань, державних i недержавних пiдприємств, установ та
органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування з питань, якi стосуються
дiяльностi управлiння, а також розробляє за результатами їх аналізу вiдповiднi
рiшення згiдно з чинним законодавством, якi вносить на розгляд керiвництва
органу; планує, регулює та контролює ефективну взаємодiю управлiння з
iншими зацiкавленими пiдроздiлами органiв виконавчої влади, громадськими
об’єднаннями та науковими органiзацiями при розв’язаннi питань, що
стосуються дiяльностi управлiння; виконує за дорученням керiвництва
завдання, отриманi вiд органiв виконавчої влади вищого рiвня, готує
керiвництву доповiднi записки, проекти наказiв та розпоряджень; подає
вiдповiдно до законодавства пропозицiї керiвництву мiнiстерства, iншого
центрального виконавчого органу про призначення на посади, звiльнення з
посад та перемiщення працiвникiв управлiння, своєчасне замiщення вакансiй,
заохочення, накладання стягнень та вирiшує iншi питання службової
діяльності;

вживає

необхiдних

заходiв

щодо

пiдвищення

квалiфiкацiї

працівників; забезпечує захист державних таємниць у напрямах дiяльностi
управлiння у вiдповiдностi з чинним законодавством; забезпечує дотримання
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працiвниками пiдроздiлу законодавства України з питань державної служби
та запобiгання i протидiї корупцiї.
Керівник управління має право за завданням вищого керiвництва
представляти центральний орган виконавчої влади в iнших органах державної
влади з питань, що належать до компетенцiї управлiння (самостiйного вiддiлу);
вносити керiвництву у встановленому порядку запити на безкоштовне
отримання вiд органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприємств,

установ,

органiзацiй,

громадських

об’єднань

необхiдних

статистичних та оперативних даних, звiтiв з питань, що стосуються дiяльностi
управлiння (самостiйного вiддiлу); вносити пропозицiї щодо вдосконалення
роботи управлiння (самостiйного вiддiлу), мiнiстерства, iншого центрального
органу виконавчої влади та державної служби в цiлому; у процесi виконання
покладених на структурний пiдроздiл завдань, у межах наданих повноважень,
забезпечувати дiлове листування з органами виконавчої влади та органами
мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями з
питань, що стосуються дiяльностi управлiння (самостiйного вiддiлу), вести
особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;
здiйснювати перевiрку органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ,
органiзацiй згiдно з чинним законодавством у межах наданих повноважень
вiдповiдно до затвердженої програми та планiв проведення названого заходу
або за дорученням керiвництва.
Треба відзначити, що саме поняття «керівники органів виконавчої влади»
є узагальненим і передбачає, що при його використанні переважно мається на
увазі не особа керівника, а його посада, яка розуміється як структурна одиниця
апарату органу публічної адміністрації, на яку покладено встановлене
правовими актами коло організаційно-розпорядчих повноважень і, отже, сама
посада зумовлює статус, власне, керівників органів виконавчої влади. Звідси,
особи, які обіймають посади керівників органів виконавчої влади набувають
відповідного правового статусу лише перебуваючи на певній посаді і саме
посада керівника зумовлює його особливий статус[48, с. 196].
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З цього приводу О.І. Щербак зазнає, що становище посадової особи
ускладнює те, що вона виступає елементом правосуб’єктності державного
органу в багатьох правовідносинах [49, с. 67]. Це значить, що правосуб’єктність
особи та правосуб’єктність органу (і, відповідно, посади) співвідносяться як
частина і ціле. І.М. Пахомов з посиланням на А.В. Мицкевича доводить, що всі
службові особи є носіями державно-владних повноважень, тобто вони можуть
здійснювати не лише права й обов’язки, котрі передбачені правовим статусом
громадянина, а й права й обов’язки, що входять у правовий статус
підприємства, державного органу, громадської організації[50, с. 43].Така
позиція буде цілком справедливою для більшості посадових осіб («посадові
особи» – у розумінні Закону України «Про державну службу»[51]).
Разом з тим, окремі науковці стверджують те, що сьогодні деякі
«класичні» посади набули, подекуди, нових рис, які, у свою чергу, зумовили
появу їх «надзвичайного статусу» та унеможливили існування співвідношення
правосуб’єктності особи та органу у вищевикладеному трактуванні. Мова йде
про керівників органів виконавчої влади, які за визначенням вказаного закону є
посадовими особами в, так би мовити, класичному розумінні, а спеціальні
нормативно-правові акти, які регулюють правовий статус кожного з керівників
окремо – додатково пов’язують посади керівників з виконанням таких функцій,
наявність яких автоматично робить правосуб’єктність посади керівника органу
виконавчої влади значно ширшою за правосуб’єктність самого органу[48, с.
196].

Відповідно

правосуб’єктність

органу

виконавчої

влади

набуває

вторинного(другорядного) змісту. Так як мова йде про єдиноначальні органи,
навіть щодо принципів їх діяльності (представництво, нормотворчість тощо), то
мається на увазі одна особа – керівник цього органу, який своїми діяннями
(переважно у вигляді видання відповідних підзаконних актів (розпоряджень,
наказів) реалізує покладені на органи виконавчої влади, які він очолює, функції
та завдання. Тобто у даному випадку маємо не співвідношення частини і цілого,
а практичне поєднання правосуб’єктності органу і правосуб’єктності посади
керівника. Відповідно керівники саме одноособових органів виконавчої влади
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(тобто, коли до їх компетенції входить вироблення або одноособова
реалізація політики та загальне скеровування діяльності відповідного органу)
дійсно можуть бути органом виконавчої влади (тобто міністр – це орган), тоді
як міністерство є лише апаратом управління на чолі з державним
службовцем[48, с. 197]. З цього приводу слушну думку висловлюють
І.Б. Каліушко та В.П. Тимощук, які стверджують, що особи, які займатимуть
політичні посади, повинні зосередитися на визначенні урядової політики,
розв’язанні стратегічних проблем економічного і соціального розвитку
суспільства та відповідної сфери управління і з цією метою мають бути
звільненими

від

щоденних

адміністративних

справ

та

управління

персоналом[52, с. 12].
Хоча не всі підтримують зазначену позицію, наприклад, П.В. Кікоть
зазначає, що науково-практичне осмислення концептуальних підходів деяких
вчених-юристів та керівників міністерств до реформування останніх свідчить,
що, визначаючи мету реформування центральних органів виконавчої влади,
вони пропонують перетворити міністерства на політико-адміністративні
установи

з

розмежуванням

функцій

політичного

керівництва

та

адміністративно-виконавчих функцій їх апаратів. Це буде означати, що
державне управління, яке втрачає ознаки керованої системи з боку вищого
органу в системі публічної адміністрації – Кабінету Міністрів України – і
призведе до розриву єдиної управлінської системи, що, зокрема, може
негативно вплинути на здійснення гармонізації законодавства України з
міжнародним правом[53, с. 39].
З цього приводу В.Б. Авер’янов наголошує, що міністерство не є власне
органом, відповідно міністр не є керівником міністерства[54, с.].
Н.О. Армаш щодо побоювань П.В. Кікотя зазначає, що «зі зміною
Конституції України, Кабінет Міністрів України одержав абсолютний контроль
за центральними органами виконавчої влади (і у тому числі, звичайно, і за
«політичними» міністерствами)»[48, с. 198].
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Підводячи підсумок, вважаємо вірною позицією щодо того, що
правосуб’єктність міністерства є похідною від правосуб’єктності міністра. Тоді
структура, яка традиційно називається «органом» (міністерство), фактично є
робочим

«апаратом»

відповідного

суб’єкту,

який

реалізовує

функцію

формування політики в певній або декількох сферах. Тобто міністр, як
політичний діяч, уособлює в собі завдання розроблення і реалізації державної
політики у відповідній галузі, що є одним з основних завдань міністерств, і це
право мають переважно керівники даних органів. Зазначений суб’єкт своїми
діяннями (переважно у вигляді видання відповідних підзаконних актів
розпоряджень, наказів) реалізує покладені на органи виконавчої влади, які він
очолює, функції та завдання. Тобто у даному випадку маємо не співвідношення
частини і цілого, а практичне поєднання правосуб’єктності органу і
правосуб’єктності посади керівника;
самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється для
виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади,
функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів,
з чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;
відділ у складі департаменту (управління) - структурний підрозділ, що
утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності
органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ
очолює начальник.
Відповідно

до

вже

згаданого

Довідника

типових

професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державних службовців[46], начальник
відділу у складі департаменту, відділу у складі самостійного управління
(завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та
самостійного відділу) органiзовує роботу вiддiлу (сектору). Забезпечує
виконання покладених на вiддiл (сектор) завдань щодо участi у реалiзацiї
державної полiтики у сферi (галузі) управлiння та закрiплених за вiддiлом
(сектором) показників; бере участь у розробцi проектiв нормативно-правових
актiв, окремих положень комплексних державних програм з питань, що
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належать до компетенцiї вiддiлу (сектору); готує проект рiшення за
напрямами дiяльностi департаменту, (управлiння, самостiйного вiддiлу) у
межах наданих вiддiлу (сектору) повноважень; регулює роботу вiддiлу
(сектору) щодо його ефективної взаємодiї з iншими пiдроздiлами, сумiжними
сферами, науковими органiзацiями, провiдними експертами з питань, що
стосуються дiяльностi вiддiлу (сектору); аналiзує стан i тенденцiї розвитку за
напрямом, що належить до компетенцiї вiддiлу (сектору), вносить пропозицiї
щодо усунення негативних та закрiплення позитивних тенденцій; органiзовує,
регулює та контролює своєчасний та якiсний розгляд працiвниками вiддiлу
(сектору) звернень вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого
самоврядування, громадських об’єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй,
громадян з напряму дiяльностi вiддiлу (сектору), а також готує за ними проекти
вiдповiдних рішень; вживає необхiдних заходiв щодо вдосконалення органiзацiї
роботи

вiддiлу (сектору);

подає пропозицiї

керiвництву департаменту

(управлiння, самостiйного вiддiлу) про призначення на посади, звiльнення з
посад та перемiщення працiвникiв вiддiлу (сектору), своєчасне замiщення
вакансiй, заохочення та накладання стягнень, сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї
працівників; забезпечує дотримання працiвниками вiддiлу (сектору) правил
внутрiшнього

трудового

розпорядку;

здiйснює

контроль

за

веденням

дiловодства, збереженням документів; органiзовує роботу з документами у
вiдповiдностi з чинним законодавством.
Начальник відділу у складі департаменту, відділу у складі самостійного
управління (завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління
та самостійного відділу) має право за дорученням вищого керiвництва
представляти вiддiл (сектор) у структурних пiдроздiлах в iнших центральних
органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;
органiзовувати дiлове листування у процесi виконання покладених на
структурний пiдроздiл завдань, у межах наданих повноважень з органами
виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами,
установами та органiзацiями; у встановленому порядку готувати проекти
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запитiв на безкоштовне отримання вiд органiв виконавчої влади та органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадських
об’єднань необхiдних статистичних та оперативних даних, звiтiв з питань, що
стосуються дiяльностi вiддiлу (сектору); здiйснювати перевiрку органiв
виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй згiдно з чинним
законодавством у межах наданих повноважень вiдповiдно до затвердженої
програми та планiв проведення названого заходу або за дорученням
курівництва; вносити пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу (сектору),
мiнiстерства, iншого органу виконавчої влади.
У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу
може утворюватися сектор з чисельністю не менш як 2 працівники. Такі
сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну
кількість відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну
чисельність працівників самостійного відділу. У складі департаментів,
головних управлінь, управлінь, відділів, наприклад Міністерства внутрішніх
справ, можуть утворюватися відділення чисельністю не менш як три
працівники. Відділення очолює начальник.
У

структурі

міністерства

утворюється

апарат

міністерства.

Це

організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що
забезпечують виконання покладених на міністерство завдань. Керівником
апарату міністерства є заступник міністра - керівник апарату.
Міністр також формує патронатну службу. Патронатна служба міністра
як його особистий апарат, спрямовує свою діяльність на підготовку необхідних
матеріалів для міністра, організацією його контактів з громадськістю та
засобами масової інформації. Водночас, вона сьогодні виконує роль сполучної
ланки між міністром та колективом службовців апарату міністерства, а також
певним міністром та іншими міністрами.
Отже, система апарату міністерства – це багатофункціональне
структурне утворення, діяльність якого направлена на формування та
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реалізацію державної політики в одній чи декількох сферах, визначених
Кабінетом Міністрів України.
На якісність публічного адміністрування міністерств впливають певні
чинники. Серед них домінуючими є наступні:


завдання і функції міністерства, які породжують його організаційну

структуру і мету управління;


виокремлення повноважень із чітким розподілом прав, обов’язків і

відповідальності; їх систематизація і структуризація;


правове підґрунтя для функціонування;



кадрове та інформаційне забезпечення;



інше ресурсне забезпечення;



форми та методи адміністрування.

З наведеного вище видно, що будь яке міністерство має складну
структуру, з досить розгалуженим апаратом та визначеними функціями. Але
якість та результативність роботи міністерства залежить від чітко визначених
на законодавчому рівні функцій структурних підрозділів апарату міністерства.
Вони повинні бути визначені в класифікаторі функцій апарату міністерства, де
необхідно не лише зазначити правовий статус кожного структурного органу
окремо, а й збалансувати їх правовий статус за умов проведення реформ.
В основу класифікатора необхідно покласти системно-функціональний
аналіз (пряме врахування обсягу та змісту функцій, їх деталізації та обсягів
робіт, порівняння фактично виконаних робіт з роботами, передбаченими
положеннями

про

центральні

органи

виконавчої

влади,

та

оцінка

раціональності розподілу обсягів робіт, які виконують ланки апарату
центральних органів виконавчої влади. Це дасть можливість для формування,
аналізу та удосконалення структурно-організаційної побудови ланок апарату і
визначення чисельності підрозділів центральних органів виконавчої влади та:
по-перше, передбачити сукупності видів владної виконавчої діяльності,
об’єктивно необхідних для досягнення поставлених перед міністерствами
цілей; по-друге, сформулювати групи завдань і повноважень, систематизувати
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їх за предметом діяльності та виконавцями, тобто необхідно проаналізувати
функції, що виконує кожний підрозділ.
Застосування класифікатора функцій апарату центральних органів
виконавчої влади надасть змогу:
– скласти наочне уявлення щодо характеру та складу робіт за функціями
кожного структурного підрозділу апарату центральних органів виконавчої
влади;
– виявити ділянки роботи, які дублюються, а також роботи, виконання
яких не забезпечується діючою організаційною структурою, та відповідно
перебудувати структурні ланки;
– підготувати більш оптимальний варіант розподілу або кооперації праці;
– скоригувати структуру підрозділів апарату, уточнити завдання, функції,
положення

про

структурні

підрозділи,

посадові

інструкції

та

інші

регламентуючі документи;
– удосконалити систему контролю за реалізацією встановлених функцій і
виконання прийнятих управлінських рішень;
– дати оцінку роботи підрозділів апарату щодо повноти здійснення ними
управлінських функцій [41, с. 423].
Класифікатор функцій кожного міністерства є основою для формування,
аналізу та удосконалення організаційної структури всіх ланок апарату
зазначеного органу.
Відповідно в апараті міністерства пропонується розрізнити такі групи
структурних підрозділів:
– програмно-цільові – спеціалізовані за галузевою ознакою, виконують
визначені положеннями управлінські функції з управління об’єктами, що
належать до конкретного виду діяльності;
–

функціональні

–

виконують

відповідні

управлінські

функції

загальногалузевого призначення і забезпечують реалізацію однієї чи декількох
однорідних функцій, що становлять одну групу функцій відносно різних
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об’єктів управління з метою узгодження, координації та однозначного
вирішення визначених завдань;
- обслуговуючі – реалізовують діяльність господарськими, діловодськими
та іншими видами обслуговування і обумовлюють концентрацію в одному
підрозділі виконання технологічно пов’язаних між собою відповідних видів
робіт [41, с. 423];
- патронатно-забезпечувальні – організаційно забезпечують виконання
завдань

та

функцій,

покладених

на

керівника

органу,

обумовлюють

концентрацію в одному підрозділі виконання пов’язаних між

собою

відповідних видів робіт.

1.3 Патронатна служба міністра як об’єкт адміністративно-правового
дослідження
Питання побудови нової політичної системи в Україні визначають одним
із основних завдань державно-правової реформи переосмислення ролі і місця
самої держави в політичній системі суспільства. Сьогодні, коли ідея розподілу
влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки вже втілена в реальних
політичних і державно-правових відносинах, проблема місця і ролі держави,
публічної та виконавчої влади в політичній системі суспільства, набувають
неабиякого значення. Звідси, переважним є значення компетенції міністрів, як
членів Кабінету Міністрів України та компетенція міністерств, як провідних
центральних органів виконавчої влади, що формують та реалізовують політику
держави в одній або декількох сферах.
Міністри як члени Кабінету Міністрів України, спрямовують свою
діяльність

на

забезпечення

державного

суверенітету

та

економічної

самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики
держави, вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та
громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку
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особистості, забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової,
інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої
політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту,
охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної
безпеки і природокористування, запобігання і протидії корупції, розв’язання
інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту,
національної

безпеки

та

обороноздатності,

а

також

спрямовують

та

координують діяльність інших центральних органів виконавчої влади,
здійснюють контроль за їх діяльністю.
Отже, виконуючи відповідні функції та повноваження, члени Кабінету
Міністрів України мають керуватися критеріями політичної доцільності,
проявляти політичну волю, оскільки межі, виражені законами та актами
Президента України, надто широкі, щоб знайти відповіді в конкретних
життєвих випадках. Як правило, Уряд є синтезатором політичних позицій
Президента України і Верховної Ради України, виразником їх узгодженої
політичної волі[55, с. 258].
Міністр, як член Кабінету Міністрів України, перетворюється у посадову
особу, яка несе персональну відповідальність за стан справ у певному секторі
публічного управління і наділений для цього відповідні повноваження. Саме
міністр має здійснювати роль координатора діяльності усіх інших органів
виконавчої влади для реалізації урядової політики у конкретному секторі. Йому
надано право пропонувати, які органи виконавчої влади необхідно створити або
ліквідувати для реалізації такої політики. Він є головним розпорядником
бюджетних коштів щодо інших центральних органів виконавчої влади. Міністр
зосереджує свою увагу головним чином на визначенні стратегічної політики, а
не на її реалізації та адмініструванні. Міністр та його перший заступник,
заступники беруть на себе виконання всіх політичних функцій в міністерстві,
головні з яких полягають у визначенні відповідного напряму урядової політики
і його реалізації в довіреному міністерству секторі державного управління.
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Політичний характер посади не зводиться до факту обов’язкової
належності особи, що обіймає дану посаду, віднесену до категорії політичних,
до певної політичної партії, хоча, з огляду на розвиток політичної
структурованості суспільства – це, тим не менше, можливий варіант[41, с. 260].
За допомогою поняття «політичний діяч (політик)» визначається
правовий статус окремих державних посад у сфері виконавчої влади, який
відмежовується від статусу державного службовця, встановленого Законом
України «Про державну службу» [56].
Особливості статусу посади політичного діяча виявляються у 3-х
напрямах:
по-перше, в особливому порядку призначення на посаду, який
регламентується насамперед Конституцією. Так, Президент України і народні
депутати України отримують владу безпосередньо від народу шляхом обрання
на визначений строк, а члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єрміністра України, міністра оборони України і міністра закордонних справ
України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням
Прем’єр-міністра України. Нескладно помітити, що таке призначення носить
суто політичний характер;
по-друге, в особливому порядку звільнення з посади і припинення
повноважень. Так, повноваження народних депутатів України припиняються з
початком роботи новообраної Верховної Ради України, а Президента України –
з вступом на посаду новообраного глави держави. Відповідно, перед
нововообраною Верховною Радою України складають свої повноваження і
члени Кабінету Міністрів України. Проте, є ще ряд підстав, які характеризують
політичну відповідальність;
по-третє, в особливих рисах відповідальності, яка має ознаку публічної
(тобто, перед главою держави, парламентом, а також в певних формах перед
населенням) відповідальності за наслідки діяльності [57, С. 117–120]. Це є
найсуттєвішою ознакою державного політичного діяча, як особи, що обіймає
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відповідну посаду. Особливий вид відповідальності – політична – носить
публічний характер і є найхарактернішою саме для членів уряду.
За змістом положень Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» [25] за політичними діячами закріплені такі повноваження:
–

визначення шляхів досягнення поставлених політичних цілей;

–

спрямування і координація відповідних заходів у міністерстві;

–

визначення

порядку

обміну

інформацією

між

відповідним

міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади;
–

затвердження структури міністерства;

–

затвердження штатного розпису, кошторису видатків міністерства

та порядку розподілу в ньому бюджетних коштів;
–

призначення та звільнення з посад працівників центрального

апарату міністерства;
–

здійснення контролю за реалізацією державної політики у

відповідній сфері діяльності;
–

внесення на розгляд та погодження із Кабінетом Міністрів України

розроблених проектів нормативно-правових актів[43, с. 41].
Для забезпечення діяльності міністра в структурі міністерств створюється
спеціальний орган (департамент, управління, відділ тощо), який організаційно
забезпечує виконання завдань та функцій, покладених на даного суб’єкта, його
консультування, забезпечує його зв'язок із посадовими особами інших органів
публічної влади та засобами масової інформації, забезпечує організацію пресконференцій, брифінгів та виступів міністра у засобах масової інформації, за
дорученням міністра виконує функції патронатної служби.
Треба відзначити, що на сьогодні не має єдиних вимог щодо назви даного
підрозділу, визначених функціональних обов’язків, співвідношення з апаратом
міністерства тощо.
Аналіз структури ряду міністерств дав можливість говорити про наступні
органи, на які покладено організацію діяльності центрального органу
виконавчої влади:
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Міністерство аграрної політики та продовольства України в своїй
структурі має Управління патронатної служби Міністра;
В Міністерстві внутрішніх справ України - Департамент забезпечення
діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування Міністерства
внутрішніх справ України;
В

Міністерстві

економічного

розвитку

і

торгівлі

України

-

Департамент організаційної діяльності, а в ньому Відділ забезпечення
діяльності міністра (патронатна служба);
В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України Управління забезпечення діяльності міністра (патронатна служба), до якого
входять 3 відділи (міжнародного співробітництва та взаємодії з центральними
органами виконавчої влади; взаємодії з галузевими департаментами ПЕК;
протокольного та організаційно-технічного забезпечення);
В Міністерстві закордонних справ України - Департамент секретаріату
Міністра;
В Міністерстві інформаційної політики України - радники та Сектор
зв’язків з громадськістю і координації з органами влади;
В Міністерстві інфраструктури України - Управління аналітичного
забезпечення роботи Міністра та Колегії (Патронатна служба);
В Міністерстві культури України - Відділ забезпечення роботи
Міністра (помічник та радник), а також сектори інформаційно-аналітичної
роботи та зв’язків з громадськістю;
В Міністерстві молоді та спорту України - забезпечення роботи
керівництва та окремий структурний підрозділ - патронатна служба;
В

Міністерстві

оборони

України

-

Управління

організаційно-

аналітичного забезпечення роботи Міністерства оборони України (Патронатна
служба), а також Управління преси та інформації;
В Міністерстві освіти і науки України - Управління зв'язків з
громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (Патронатна служба);
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В Міністерстві охорони здоров'я України - патронатна служба
Міністра охорони здоров'я України та окремо - радники Міністра;
В Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України - Служба Віце-прем'єр-міністра України
– міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України;
В Міністерстві екології та природних ресурсів України - відділ
забезпечення діяльності міністра (патронатна служба);
В

Міністерстві

соціальної

політики

України

-

Департамент

забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба), який включає 4 відділи
(організації забезпечення діяльності Міністра; взаємодії із засобами масової
інформації; аналітичного забезпечення діяльності Міністра; взаємодії з
громадськістю) та сектор взаємодії з Верховною Радою України;
В Міністерстві фінансів України - Департамент забезпечення діяльності
міністра (патронатна служба);
Міністерство юстиції України у своїй структурі має службу міністра та
Департамент організаційного та ресурсного забезпечення, однією з функцій
передбачена організація забезпечення діяльності керівництва Міністерства.
Наведене дає можливість акцентувати увагу на тому, що деякі з
патронатних підрозділів, окрім функції забезпечення діяльності Міністра,
виконують більш широкий спектр обов’язків. Наприклад, у Міністерстві освіти
і науки на Управління зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності
міністра (Патронатна служба) покладено (відповідно до Положення про даний
підрозділ): 1) забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується кабінетом Міністрів
України через Міністра, підприємствами, установами та організаціями, що
перебувають у сфері управління Міністерства; 2) розробка або участь у
розробці разом з центральними органами виконавчої влади проектів
нормативно-правових актів; 3) розробка, впровадження та реалізація єдиної
інформаційної політики у всіх сферах діяльності Міністерства; 4) планування та
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здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у галузі
освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді,
фізичної культури та спорту; 5) підготовка матеріалів з метою інформування
громадськості про діяльність Міністерства та роз’яснення ухвалених ним
рішень, забезпечення оприлюднення у засобах масової інформації та на
офіційному сайті інформаційних матеріалів, підготовлених Міністерством; 6)
здійснення контролю за виконанням законодавчих актів, рішень Верховної
Ради України, актів та доручень Президента України, рішень Уряду, доручень
Прем’єр-міністра,

запитів

і

звернень

народних

депутатів,

документів

міністерств та відомств та стан розгляду листів, заяв та звернень громадян
структурними

підрозділами

Міністерства

та

центральними

органами

виконавчої влади, які відносяться до сфери координації Міністра, установами,
підприємствами,

організаціями,

що

належать

до

сфери

управління

Міністерства, а також проведення аналізу причин порушення виконання їх
вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень; 7) підготовка
інформаційних,

довідкових

та

інших

матеріалів

про

стан

виконання

законодавчих актів, рішень Верховної Ради України, актів та доручень
Президента України, рішень Уряду, доручень Прем’єр-міністра, запитів і
звернень народних депутатів, документів міністерств та відомств структурними
підрозділами Міністерства та центральними органами виконавчої влади, які
відносяться до сфери координації Міністра. І лише останнім пунктом є функція
забезпечення діяльності Міністра[58]. В зазначеному положенні розкрито
сутність компетенції щодо забезпечення діяльності Міністра: 1) попередній
розгляд й експертна оцінка вхідної, вихідної і внутрішньої кореспонденції,
підготовка необхідних матеріалів та документів для Міністра, облік і аналіз
кореспонденції, що надходить на його ім’я, підготовка відповідних проектів
доручень, протокольних рішень тощо; 2) надання за дорученням міністра
окремих фахових консультацій, а також роз’яснень з питань діяльності міністра
або Міністерства; 3) підтримання контактів з відповідними підрозділами
Міністерства,

іншими

органами

виконавчої

влади

щодо

обміну
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інформаційними матеріалами, необхідними для виконання службових
обов’язків; 4) забезпечення зв’язку та взаємодії з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, громадськими
організаціями, іноземними та міжнародними організаціями, громадськістю,
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями у
розв’язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень Міністра; 5)
підготовка разом з керівниками структурних підрозділів Міністерства проектів
поточних та перспективних планів роботи, пропозицій щодо виконання указів
та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України, доручень і розпоряджень Міністра; 6) організація
зустрічей міністра з громадськістю, представниками засобів масової інформації,
посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування,
прийому іноземних делегацій та відвідувачів; 7) забезпечення організації
робочого часу Міністра, підготовка його робочих планів, організація та
забезпечення проведення нарад, зустрічей і робочих поїздок, прийому
громадян; 8) забезпечення підготовки аналітичних, довідкових, інформаційних
матеріалів для Міністра, підготовка проектів текстів для виступів Міністра; 9)
здійснення контролю за своєчасністю і повнотою виконанням як письмових,
так і усних доручень міністра структурними підрозділами Міністерства та у разі
необхідності вжиття відповідних заходів; 10) виконання інших завдань
відповідно до доручень міністра і покладених на нього обов’язків[58].
У Міністерстві внутрішніх справ діє Департамент забезпечення діяльності
Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування Міністерства внутрішніх
справ України, який є самостійним структурним підрозділом Міністерства
внутрішніх справ України, що організаційно забезпечує виконання завдань і
функцій, покладених на Міністра, організовує та здійснює заходи, спрямовані
на вдосконалення інформаційно-аналітичного та експертно-консультативного
забезпечення процесу управління органами внутрішніх справ, розглядає
пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері захисту
прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і
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держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та
розслідування

злочинів,

охорони

громадського

порядку,

забезпечення

громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування
державної політики у сферах міграції, здійснює стратегічний аналіз стану
кримінологічної безпеки в Україні з метою випереджувального виявлення
скритих

кримінальних

загроз

життєво

важливим

інтересам

людини,

суспільству, державі, прогнозує основні напрямки трансформації внутрішніх та
зовнішніх факторів функціонування системи органів внутрішніх справ
забезпечує аналіз стратегії розвитку системи органів внутрішніх справ та
прогноз результатів її реалізації, здійснює консультування Міністра, забезпечує
зв'язок міністра із посадовими особами інших органів державної влади та
засобами масової інформації, забезпечує організацію прес-конференцій,
брифінгів та виступів міністра в засобах масової інформації, за дорученням
міністра виконує функції патронатної служби. За організаційно-структурною
побудовою Департамент складається з управління стратегічного аналізу та
прогнозування, відділу забезпечення діяльності міністра та відділу супроводу
заходів за участю міністра [59].
Міністерство соціальної політики України має Департамент забезпечення
діяльності міністра (патронатна служба), котрий є структурним підрозділом
апарату Міністерства

соціальної

політики України, що

безпосередньо

підпорядковується Міністру соціальної політики України. Департамент сприяє
міністрові у здійсненні його повноважень, забезпечує його зв'язки із
структурними підрозділами Міністерства та органами, діяльність яких
координує Міністр, а також з органами державної влади, міжнародними
організаціями, засобами масової інформації, громадськістю, а також виконує
інші доручення Міністра. Діяльність Департаменту з питань, що не пов'язані із
здійсненням

Міністром

політичних

функцій,

координується

першим

заступником Міністра. До складу Департаменту входять: відділ організації
забезпечення діяльності Міністра; відділ взаємодії із засобами масової
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інформації; відділ аналітичного забезпечення діяльності Міністра; відділ
взаємодії з громадськістю; сектор взаємодії з Верховною Радою України[60].
Міністерство фінансів України має у своїй структурі Департамент
забезпечення діяльності міністра (патронатна служба), котрий є структурним
підрозділом

Міністерства

фінансів

України,

та

підпорядковується

безпосередньо Міністру фінансів України. Департамент сприяє міністрові у
здійсненні його повноважень, забезпечує його зв’язки зі структурними
підрозділами Міністерства та центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра, а також із Адміністрацією Президента України, Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, представниками
урядів іноземних держав, міжнародними організаціями, засобами масової
інформації та здійснює стратегічне планування діяльності Міністерства.
Департамент є патронатною службою Міністра. До складу Департаменту
входять: відділ організаційного забезпечення та контролю виконання доручень
Міністра; відділ експертно-аналітичної роботи; відділ стратегічного планування
та координації роботи центральних органів виконавчої влади; відділ
координації міжнародних заходів та комунікацій; сектор зв'язків зі ЗМІ - Пресслужба[61].
Вищевикладене дає можливість стверджувати, що в системі міністерств
відсутній єдиний підхід до змісту, структури та функцій підрозділу по
забезпеченню діяльності Міністра, наявність, призначення якого виходить з
адміністративно-правового статусу даного суб’єкта. Міністр – є політичним
діячем. Політичний характер діяльності осіб, які займають державні політичні
посади зводиться до того, що вони визначають державну політику в усіх сферах
суспільного

життя,

розв’язують

стратегічні

проблеми

економічного

й

соціального розвитку суспільства та відповідної сфери управління тощо[62,
с. 9]. В літературі політична діяльність розглядається як вид соціальної
активності, що базується на використанні політичної влади та її ресурсів,
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спрямований на регулювання й узгодження соціальних інтересів і відносин з
метою розвитку суспільства як цілісної системи. Сутність політичної діяльності
полягає в наявності кооперативних і водночас ієрархізованих взаємодій
панівних і підвладних, орієнтованих на пріоритетний розподіл ключових
ресурсів спільності (суспільства в цілому) на користь найбільш перспективних
(з погляду панівних) структур та узгодження їхніх приватних інтересів із
суспільними потребами з метою подальшого самозбереження й розвитку
соціуму[63, с. 96].
Власне політичній діяльності властиві такі ознаки: використання у
процесі її здійснення політичної влади й різноманітних ресурсів; спрямованість
на зміну або розвиток явища в цілому, чи то село, чи місто, область, держава;
асиметричний характер диспозицій політичних гравців, що вказує на
розбіжність підходів політиків до оцінювання соціальних процесів, їхніх
ресурсів,

до

визначення

суперечностей;
багаторівневість

шляхів

конкурентний
міжгрупової

тип

розв'язання
взаємодії
політичної

соціальних
суб'єктів
взаємодії;

проблем

політичної

і
дії;

ризиковість,

негарантованість у своїх результатах; здійснення на професійній основі та
використання як провідної технології політичного рішення[64, с. 18].
Одночасно політична діяльність визначається як вид суспільної діяльності
суб'єктів політики у сфері політичного життя, що ґрунтується на врахуванні
політичних інтересів, мобілізації політичної волі й здійснюється з метою
досягнення політичних цілей. Особливості політичної діяльності визначають її
сутність і зміст. Сутність політичної діяльності – це сукупність осмислених дій,
спрямованих на завоювання та утримання, функціонування і розвиток політиковладних відносин. По суті, політична діяльність відображає систему політиковладних відносин, що панують у суспільстві. Зміст політичної діяльності
становлять вольові дії з виявлення, осмислення та реалізації політичних потреб
і політичних інтересів усіх соціальних суб'єктів суспільства щодо політичної
влади[65, с. 216].
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Поряд з терміном «політична діяльність» використовується термін
«політичне управління». Останній термін не має однозначного трактування.
Так, А.В. Панченко пропонує наступне поняття даного терміну, це особлива
форма управлінської діяльності з регулювання політичного процесу. Об'єктом
політичного управління є суспільство [66, с. 97]. Відповідно В.І. Маліновський
політичне управління розуміє як особливу форму управлінської діяльності з
регулювання політичного процесу, координації, узгодження й реалізації
різноманітних інтересів різних соціальних верств і груп[67, с. 97].
В.М. Анохін
управління»

зазначає,

що

останнім

менеджмент)

(політичний

часом

поступово

поняття

«політичне

набувають

права

громадянства в політичній науці»[68, с. 145].
М.В. Ільїн вважає, що можливо введення узагальнюючого поняття –
державне політичне управління – як проведення політики за допомогою
системи державного управління, на основі збереження владних повноважень
[69, с. 56].
Вищенаведене дає можливість говорити про те, що система влади та
публічного

управління

адміністративне

включає

управління.

державне

Державне

політичне

політичне

й

управління

державноздійснює

державний політичний діяч шляхом виконання політичної діяльності. Сутність
політичної діяльності – це сукупність осмислених дій, спрямованих на
завоювання та утримання, функціонування і розвиток політико-владних
відносин. По суті, політична діяльність відображає систему політико-владних
відносин, що панують у суспільстві. Зміст політичної діяльності становлять
вольові дії з виявлення, осмислення та реалізації політичних потреб і
політичних інтересів усіх соціальних суб'єктів суспільства щодо політичної
влади[65, с. 247].
Функціонально

за

державними

політичними

діячами

найчастіше

закріплюється такий спектр діяльності, як: виокремлення найзагальніших
державних проблем та оцінювання їх пріоритетності; прийняття стратегічних
рішень щодо розв'язання найпріоритетніших суспільних проблем; виділення з

75

наявних суспільних ресурсів (фінансових, матеріальних, технічних тощо)
частки, призначеної для реалізації прийнятих рішень; створення постійних чи
тимчасових структур державного управління для реалізації політичних рішень;
розподіл повноважень і ресурсів відповідним державним структурам; контроль
за роботою органів державної влади[63, с. 104].
Таке змістовне наповнення статусу державного політичного діяча
якнайповніше відображає значення введення в систему державного управління
цих посад та відмежування їх від посад державних службовців.
При цьому реалізація політичних функцій пов’язана із виділенням і
досягненням трьох важливих цілей державного управління:
- керівництво державною службою державними політичними діячами для
здійснення опосередкованого впливу на суспільство в цілому та окремі його
сфери;
- виконання політичних функцій є прямою взаємодією вищих органів
держави

з

недержавними

громадянами,
організаціями,

інститутами
місцевим

громадянського
самоврядуванням

суспільства,
і

ринковими

інституціями.
- розподіл соціально-управлінських повноважень та самоуправлінських
свобод між органами державної влади і громадянським суспільством,
балансування їх інтересів[63, с. 105].
Отже, підводячи висновок викладеному вважаємо, що політичний діяч –
це суб’єкт владних повноважень, що формує та реалізовує політику держави в
одній або декількох сферах, наділений специфічними функціональними
обов’язками, несе політичну відповідальність перед суспільством.
Державний політичний посадовець – посадова особа публічної
адміністрації, що наділена політичними та організаційно-владними функціям,
які встановлюються законодавством, та мають на меті виконання публічних
зобов’язань направлених на задоволення публічних інтересів.
На сьогодні, єдиним чинним нормативним документом, який стосується
статусу державного політичного діяча як такого, є Закон України «Про Кабінет
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Міністрів України» [70]. Саме ним і встановлюється вимоги для державних
політичних діячів – членів Кабінету Міністрів України. Так, відповідно до його
положень, членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни
України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою.
Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи,
які мають судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку.
Відповідно до зазначеного Міністр як державний політичний діяч
наділений державною політичною компетенцією. На відміну від функцій, які
формулюються досить загально, компетенція державного політичного діяча
окреслюється за допомогою максимально конкретних формулювань, котрі
дають змогу дати цілком однозначну відповідь на питання: що має право і що
повинен робити цей суб’єкт за кожним із доручених йому напрямів суспільного
управління з метою цілеспрямованого впорядкування громадського життя
згідно з його стратегічними цілями і завданнями[71, с. 176]. Взагалі єдиної
позиції щодо визначення поняття «компетенція» в науковій правовій літературі
не існує. Так за визначенням одних учених, цей термін позначає «сукупність
юридично встановлених повноважень, прав та обов’язків певного державного
органу (органу місцевого самоврядування) або посадової особи, які визначають
його місце в системі державних органів[72, с. 293], інші визначають
компетенцію тільки як сукупність (перелік) прав та обов’язків[73, 74, 75] чи
сукупність повноважень або прав[76, с.88], існує також думка, що компетенція
– це сукупність владних повноважень із вказівкою підвідомчості[77, с. 49].
Більш узагальнену позицію наводить Н.О. Армаш, яка зазначає, що
компетенція – це елемент правового статусу, який встановлює сукупність
юридично встановлених прав та обов’язків державних службовців та
державних політичних діячів, реалізація яких забезпечує виконання їх основних
функцій[63, с.169].
Компетенція Міністра, як державного політичного діяча реалізується
через його повноваження, відповідно до законодавства України. Повноваження
міністра можна розділити та види:
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- адміністративного змісту (здійснення загального керівництва їх
діяльністю, обов’язок

нести

політичну та

юридичну відповідальність;

призначення на посади та звільнення з них частини керівників підпорядкованих
їм органів і структурних підрозділів органів публічної влади тощо);
- представницького змісту (представництво відносинах з іншими
державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами й організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і
за її межами тощо);
- політичного змісту (формування та реалізація державної політики у
певній або декількох сфер).
Отже, для реалізацій такого обсягу повноважень Міністру потрібний
структурний підрозділ, який забезпечує виконання завдань покладених на
державного політичного діяча.
З наведеного вище переліку існуючих в Міністерствах підрозділів, що
здійснюють зазначену функцію, видно що на практиці не розмежовують
поняття служба Міністра, орган по забезпеченню діяльності Міністра,
патронатна служба Міністра. Спробуємо розібратися в цьому.
Сучасні підрозділи по забезпеченню діяльності міністра окрім зазначеної
функції

формують

стратегічне

планування

Міністерства,

здійснюють

міжнародне співробітництво, охоплюють завдання прес-служби. Наприклад, у
Міністерстві фінансів України Департамент як патронатна служба міністра
включає відділ організаційного забезпечення та контролю виконання доручень
Міністра; відділ експертно-аналітичної роботи; відділ стратегічного планування
та координації роботи центральних органів виконавчої влади; відділ
координації міжнародних заходів та комунікацій; сектор зв'язків зі засобами
масової інформації - Прес-служба[61]. Але саме даний підрозділ призначений
здійснювати організаційне, експертне, аналітичне та інше забезпечення саме
діяльності Міністра, у тому числі, за дорученням Міністра, аналіз окремих
напрямів діяльності Міністерства щодо їх відповідності державній політиці;
забезпечення оперативної взаємодії міністра із заступниками міністра,
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структурними

підрозділами

Міністерства

та

центральними

органами

виконавчої влади, а також із Адміністрацією Президента України, Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
координація міжнародних заходів, що проводяться за участю міністра;
забезпечення оперативної взаємодії міністра із міжнародними організаціями,
представниками урядів іноземних країн, іншими іноземними представниками у
частині організації, інформаційно-аналітичного супроводу і проведення
міжнародних заходів та комунікацій за участю Міністра; координація роботи
структурних

підрозділів

Міністерства

з

питань

реалізації

Міністром

повноважень щодо спрямування і координації діяльності ЦОВВ; здійснення
стратегічного планування діяльності Міністерства; організаційне забезпечення
діяльності колегії Міністерства; координація роботи структурних підрозділів
Міністерства з висвітлення діяльності Міністерства на офіційному веб-сайті
Міністерства та у засобах масової інформації.
В той же час виникає запитання як службовці, що забезпечують
діяльність політичного державного діяча можуть мати статус державних
службовців, і як на них може розповсюджується закон України «Про державну
службу». Завданням державних службовців є представлення і захист інтересів
держави (і це узгоджується із чинним законодавством), а завданням помічників
(радників, консультантів) міністра є представлення і консультування інтересів
єдиної особи – державного політичного діяча (що також підтверджується
нормами Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»). А тому
жодним чином не можна поєднувати ці дві публічні служби єдиним статусом.
Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» [25] Міністр
має право, як державний політичний діяч, на формування власної патронатної
служби у межах граничної чисельності державних службовців та працівників
міністерства і витрат, передбачених на утримання міністерства.
Патронатна служба (від лат. patronatus - стан або права патрона) - в
Україні складова частина загальної державної служби [78, с. 461].
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На даний час законодавець не надає поняття патронатної служби. Хоча
раніше, у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців від 1999 року, патронатна служба розумілася як
сукупність працівників державного органу, які самостійно приймаються на
посади членами Кабінету Міністрів України, головами місцевих державних
адміністрацій згідно із штатним розписом і категорією, що відповідає
посаді[79].

Діючий

Довідник

типових

професійно-кваліфікаційних

характеристик посад державних службовців[46], прийнятий Національним
агентством України з питань державної служби 13 вересня 2011 року не
розкриває сутність патронатної служби, але закріплює перелік, основні вимоги,
що висуваються до даних посад та обсяг їхньої компетенції.
Отже, на сьогодні в законодавстві відсутнє поняття терміну «патронатна
служба», хоча даний інститут діє в системі публічного адміністрування.
В цілому, якщо характеризувати патронатні посади, то можна сказати що
вони є допоміжними стосовно того чи іншого політичного лідера [80, с. 8-9].
Патронатна служба складається з керівника служби міністерства, помічників,
радників, консультантів, керівника та службовців прес-служби.
Слід

відмітити,

що

поряд

з

Довідником

типових

професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державних службовців в Україні існує ще
один нормативний акт, що регулює питання патронатної служби. Таким актом є
«Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби
членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій»
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року
№ 851, у якому закріплені основні завдання даної категорії службовців [81].
Необхідно зауважити, що даний нормативний акт акцентує увагу на тому, що
працівники патронатної служби є державними службовцями, тобто, на них
розповсюджуються норми Закон України «Про державну службу» [82].
Разом з тим, по-перше, патронатні службовці мають особливий порядок
прийняття на патронатну службу та її припинення. Так відповідно до закону
України «Про центральні органи виконавчої влади» Міністр самостійно
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визначає персональний склад патронатної служби. Працівники патронатної
служби міністра звільняються також у зв'язку із звільненням міністра.
Працівник патронатної служби міністра може бути звільнений за рішенням
міністра. До складу патронатної служби міністра можуть бути переведені
державні службовці за їх згодою. Державні службовці, які були переведені до
патронатної служби міністра з апарату міністерства чи його територіальних
органів, після звільнення з її складу поновлюються на попередній посаді або
призначаються на іншу рівноцінну посаду в цьому міністерстві. Звільнення
державних службовців патронатної служби може відбутися, крім загальних
підстав, передбачених Кодексом законів про працю України,також у разі зміни
керівника або складу державного органу (частина 2 статті 30 Закону України
«Про державну службу»). При цьому про наступне звільнення такого
працівника можна не попереджати, як це відбувається у разі звільнення
відповідно до Кодексу законів про працю України з умовою попередження за 2
місяці. У разі звільнення з посади патронатної служби у трудовій книжці
робиться запис з посиланням на пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю
України.
По-друге, відповідно до згаданого вище Порядку прийняття на посади
патронатної служби здійснюється без проведення конкурсу. У разі потреби
може встановлюватися випробування, а також проводитися стажування
державних службовців з метою набуття практичного досвіду, перевірки
професійного рівня і ділових якостей (працівники, які досягли пенсійного віку,
до стажування не залучаються). Отже, законом не передбачене прийняття на ці
посади осіб, які досягли граничного віку. Проте державні службовці, яким у
встановленому порядку продовжено термін перебування на державній службі
після досягнення граничного віку у виняткових випадках після закінчення
цього терміну можуть бути залишені на державній службі на посадах радників
або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу[83, с.
96].
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По-третє, державні службовці зобов’язані виконувати завдання та
функції держави. Специфіка патронатних службовців полягає у належному
забезпеченні ефективної діяльності того чи іншого політика, який сформував
свій відповідний апарат патронатної служби.
По-четверте, посадовці патронатної служби не відповідають двом
ключовим вимогам державної служби – політичної нейтральності та
професійності. Такий «компроміс» призвів до того, що для посад першої групи
та й для деяких інших посад у новому законі України «Про державну службу»,
який так і не вступив у дію, зроблено винятки у питаннях добору на посади,
порядку призначення і звільнення з посад, оцінювання результатів службової
діяльності тощо [84, с.5].
По-п’яте, Кодекс законів про працю України передбачає виплату вихідної
допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку, якщо
припинення трудового договору відбулося з підстав, зазначених у пункті 1
статті 40 Кодексу законів про працю України [85].
Тобто, вважаємо, що з своєю сутністю та характером виконуваних
завдань патронатна служба хоча і є службою в державному органі, але суттєво
відрізняється від державної служби. А посади патронатних службовців, будучі
державними посадами, мають свою специфіку порівняно з посадами державних
службовців, які знаходячись на службі у державному органі у своєї більшості
здійснюють управлінські функції, виконуючи на своїх місцях прямі завдання та
функції держави.
З такими твердженнями погоджується Ю.П. Бітяк, який вважає, що
посади патронатних службовців не повинні відноситись (прирівнюватись) до
категорій певних посад державної служби, а їх працівники – до державних
службовців з присвоєнням рангів. Обґрунтовуючи свою думку, вчений
зупиняється на правовому статусі осіб патронатної служби[86, с. 167]. Зокрема,
вчений зазначає, що як відомо, патронатні служби мають лише особи, що за
своїм правовим статусом належать до політиків. Серед таких службовців
можуть бути іноземці, які відповідно до чинного законодавства України про
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державну службу не можуть перебувати на державній службі в нашій
державі, а відтак і складати Присягу державного службовця. Патронатні
службовці,

обслуговують

діяльність

відповідного

політичного

діяча

(посадовця), надають йому технічну, інформаційну допомогу, виступають
радниками, експертами тощо. Це, однак, не дає змоги стверджувати, що вони,
як

усі

інші

державні

службовці,

виконують

функції

та

реалізують

повноваження відповідного органу. Відповідальність за свою діяльність такі
особи несуть перед «патроном» – політичним діячем, а не перед державою. Сам
політик визначає обсяг їх повноважень і відповідальності, функції. Тому
доцільно, щоб відносини службовців патронатної служби, які вперше
зараховані на службу в державні органи чи їх апарат, регулювалися трудовим
законодавством, щоб вони виконували свої повноваження на основі трудової
угоди (контракту). Тому слід повністю погодитись із тим, що у позапрофесійну
державну службу доцільно включити: а) політичні посади; б) посади
патронатної служби; в) допоміжні (обслуговуючі) посади[87, с. 23]. З цього
приводу також висловлюються експерти Центру політико-правових реформ, які
зазначають, що оскільки патронатні службовці обслуговують діяльність
політичного діяча, то політик самостійно визначає функції працівників
патронатної служби. А з огляду на особливий порядок зайняття ними своїх
посад (без конкурсу, на розсуд «патрона») та звільнення (у зв'язку із
залишенням посади політичним діячем, або знову ж таки на розсуд «патрона»),
поширювати на працівників патронатних служб статус публічних службовців і
нераціонально, і не зовсім коректно [88, с. 16].
Вважаємо, що в обох твердженнях є раціональне зерно, разом з тим, на
нашу думку:
1.

не можна, на наше переконання, патронатну службу та патронатних

службовців виключати за межі публічної служби, так як державні політичні
діячі

працюють

в

системі

публічної

служби,

наділені

владними

повноваженнями, та формуючи та реалізовуючи політику держави націлені на
виконання публічних зобов’язань та задоволення загального публічного
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інтересу. Відповідно до цього, патронатна міністра служба забезпечує
діяльність даної особи щодо виконання ним вищевикладених повноважень.
Саме тому, вважаємо, що патронатні службовці виконують свою діяльність в
межах публічної служби, отримують заробітну плату з державного бюджету,
але на них неповні розповсюджуватися норми закону України «Про державну
службу», а їх статус необхідно урегулювати нормами закону України (який
необхідно прийняти) «Про державних політичних діячів та державну політичну
службу»;
2.

повне виведення вказаних осіб за межі регулювання службово-

трудових відносин створить штучну категорію працівників (службовців),
правовий статус яких має ознаки як привілеїв порівняно з іншими категоріями
службовців (звільнення від загальнослужбових обмежень, передбачених,
наприклад, для державних службовців, звільнення від вимог щодо етики
державних службовців тощо), так і дискримінації (відсутність норм щодо
режиму робочого часу, відпочинку, охорони праці, гарантій і компенсацій,
пов’язаних з трудовою діяльністю (наприклад, відрядження, заборона
звільнення в період тимчасової непрацездатності і т.д.) тощо). Таким чином, є
підстави вважати вказані норми такими, що призводитимуть до порушень
вимог ст.ст. 24 та 43 Конституції України[89, с.97].
Окрім зазначеного, необхідно зауважити, про необхідність систематизації
та структуризації підрозділів в міністерствах, що забезпечують діяльність
міністра, так як з вище викладеного видно, що в певних міністерствах утворені
окремо департаменти, служби, секретаріати міністра та поряд з ними існують
патронатні служби та, а в деяких випадках, діє система автономно існуючих
радників.
Треба також зауважити, що патронатними службовцями є окрім
помічників, консультанти, радники та прес-служба, яких мають право
самостійно добирати та приймати на посади Президент України, Голова
Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України та голови місцевих
державних адміністрацій. Порядок перебування на державній службі таких осіб
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встановлено Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про
центральні органи виконавчої влади», постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. № 851 «Про затвердження Порядку перебування на
державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів
України та голів місцевих державних адміністрацій»[81].
Державні службовці патронатної служби виконують дорадчі функції, які
визначаються згідно із завданнями, обов'язками та повноваженнями, що
полягають у підготовці пропозицій, прогнозів, порад, рекомендацій, а також
необхідних матеріалів для керівництва, організації контактів із громадськістю
та засобами масової інформації. Конкретний перелік обов'язків та прав
працівників патронатної служби визначається у посадових положеннях та
інструкціях, що затверджуються посадовою особою, при якій утворена служба.
Отже, патронатна служба – це організація діяльності по забезпеченню
виконання завдань та функцій державної політичного діяча.
Патронатний службовець – це особа, яка служить в органах публічної
адміністрації, відповідно до штатного розпису, та виконує завдання по
забезпеченню

діяльності

організаційного

та

інформаційно-аналітичного

характеру державного політичного діяча.
Відповідно до п.1 Порядку перебування на державній службі працівників
патронатної служби до складу патронатної служби можуть включатися посади
помічника, радника, керівника прес-служби або інші, передбачені штатним
розписом. Тобто не доречним є в підрозділі забезпечення діяльності міністра
утворювати відділ патронатної служби.
Підводячи загальний висновок викладеному, вважаємо за необхідне
також внести зміни та доповнення до Законів України «Про Кабінет Міністрів
України», де передбачити запропоновані дефініції «патронатна служба» та
«патронатний службовець» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо
універсальної

назви

підрозділу

по

забезпеченню

діяльності

міністра

«Патронатна служба Міністра», це може бути департамент, управління, відділ,
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до якої будуть входити посади помічника, радника, керівника прес-служби, та
службовці прес-служби

Висновки до розділу 1
Розвиток становлення системи міністерств можна умовно поділити на
дев’ять

історичних

періодів:

Боярський,

коли

правління

державою

здійснювалося Великим князем спільно з Боярської думою. Колезький, він
характеризується тим, що запроваджена колезька система була оригінальною,
та не мала аналогів в інших країнах світу. Міністерський, потужною
стороною, якого була її стабільність, котра принципово не змінювалася на
протязі ста років. Це пов’язане з тим, що, по-перше, будь-які зміни тягнули б за
собою економічні затрати (зміна мундирів, назв печаток, бланків, перепусток
тощо), а це є невигідним для економіки; по-друге, враховувався психологічний
фактор налагоджених систем, де чиновники звикли здійснювати свої функції, а
підприємці виконувати свої обов’язки. Урядовий, перевагою даного періоду
було виокремлення та зміцнення і вищого органу виконавчої влади і
налагодження взаємодії між міністерствами. Комісарській, даний період
закінчився з поверненням державної системи до інституту міністерств, так як
основна революційна ідеологія була вичерпана. Післявоєнний, для нього дуло
характерним

прагнення

влади

змінити

військову

систему

державного

управління на цивільну. Застійний, який не мав особливих запроваджень щодо
покращення якості роботи міністерської системи, йому притаманне лише
збільшення та зменшення зазначених органів та зміна назв, що не мала жодного
результату. Невдалих перебудов, цей період можна охарактеризувати
спробами перебудови радянської системи, що привело до зникнення самої
держави – Радянського Союзу. Самостійності, цей період ще не закінчений.
Характеризується пошуками універсальної міністерської системи, з чітко
визначеною компетенцією та структурою.
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Міністерство – це провідний центральний орган виконавчої влади,
який формує та реалізовує політику держави в певній сфері чи декількох
сферах, має визначену організаційну структуру та територіальний масштаб
діяльності, який поширюється на всю територію держави.
Ознаками,

які

притаманні

зазначеному

суб’єкту

публічного

адміністрування є:
1. орган виконавчої влади виступає від імені держави;
2. є самостійним елементом державного апарату, діє спеціалізовано в
системі інших органів;
3. формує та реалізовує політику держави в одній або декілька сферах;
4. займає провідну роль серед центральних органів виконавчої влади;
5. взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади. Вони
утворюють єдиний соціальний організм, головним завданням якого є
забезпечення нормального функціонування суспільства, захист законних прав
та інтересів особи, охорона зовнішньої безпеки та територіальної цілісності
держави;
6. утворюють

зв’язки

переважно

постійного

формалізованого

(врегульованого правовими нормами) характеру;
7. утворюють системи, в яких ряд однорідних елементів, в свою чергу,
утворює відносно самостійні системи;
8. має чітко вибудувану внутрішню структурну організацію;
9. діяльність має виконавчо-розпорядчій, постійний, безперервний у часі
характер;
10.наділене виключною перевагою застосування владних повноважень
примусового характеру;
11.фінансується за рахунок коштів державного бюджету, є винятковим
власником матеріальних ресурсів;
12.очолює міністр – політичний діяч;
13.штат складають державні службовці.
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Система апарату міністерства – це багатофункціональне структурне
утворення, діяльність якого направлена на формування та реалізацію державної
політики в одній чи декількох сферах, визначених Кабінетом Міністрів
України.
На якісність публічного адміністрування міністерств впливають певні
чинники. Серед них домінуючими є наступні:


завдання і функції міністерства, які породжують його організаційну

структуру і мету управління;


виокремлення повноважень із чітким розподілом прав, обов’язків і

відповідальності; їх систематизація і структуризація;


правове підґрунтя для функціонування;



кадрове та інформаційне забезпечення;



інше ресурсне забезпечення;



форми та методи адміністрування.

Доведено,

що

правосуб’єктність

міністерства

є

похідною

від

правосуб’єктності міністра. Тоді, структура, яка традиційно називається
«органом» (міністерство), фактично є робочим «апаратом» відповідного
суб’єкту, який реалізовує функцію формування політики в певній або декількох
сфер. Тобто міністр як політичний діяч уособлює в собі завдання розроблення і
реалізацію державної політики у відповідній галузі, що є одним з основних
завдань міністерств, і це право мають переважно керівники даних органів.
Зазначений суб’єкт своїми діяннями (переважно у вигляді видання відповідних
підзаконних актів (розпоряджень, наказів) реалізує покладені на органи
виконавчої влади, які він очолює, функції та завдання. Тобто у даному випадку
маємо не

співвідношення частини і

цілого, а практичне поєднання

правосуб’єктності органу і правосуб’єктності посади керівника.
Відповідно в апараті міністерства запропоновано розрізнити такі групи
структурних підрозділів:
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– програмно-цільові – спеціалізовані за галузевою ознакою, виконують
визначені положеннями управлінські функції з управління об’єктами, що
належать до конкретного виду діяльності;
–

функціональні

–

виконують

відповідні

управлінські

функції

загальногалузевого призначення і забезпечують реалізацію однієї чи декількох
однорідних функцій, що становлять одну групу функцій відносно різних
об’єктів управління з метою узгодження, координації та однозначного
вирішення визначених завдань;
- обслуговуючі – реалізовують діяльність господарськими, діловодськими
та іншими видами обслуговування і обумовлюють концентрацію в одному
підрозділі виконання технологічно пов’язаних між собою відповідних видів
робіт;
- патронатно-забезпечувальні – організаційно забезпечують виконання
завдань

та

функцій,

покладених

на

керівника

органу,

обумовлюють

концентрацію в одному підрозділі виконання пов’язаних між

собою

відповідних видів робіт.
Політичний діяч – це суб’єкт владних повноважень, що формує та
реалізовує політику держави в одній або декількох сферах, несе політичну
відповідальність перед суспільством.
Державний політичний посадовець – посадова особа публічної
адміністрації, що наділена політичними та організаційно-владними функціям,
які встановлюються законодавством, та мають на меті виконання публічних
зобов’язань направлених на задоволення публічних інтересів.
Повноваження міністра можна розділити та види:
- представницького змісту (представництво відносинах з іншими
державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами й організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і
за її межами тощо);
- адміністративного змісту (здійснення загального керівництва їх
діяльністю, обов’язок

нести

політичну та

юридичну відповідальність;
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призначення

на

посади

та

звільнення

з

них

частини

керівників

підпорядкованих їм органів і структурних підрозділів органів публічної влади
тощо);
- політичного змісту (формування та реалізація державної політики у
певній галузі або з конкретних питань).
Патронатна служба – це організація діяльності по забезпеченню
виконання завдань та функцій державної політичного діяча.
Патронатний службовець – це особа, яка служить в органах публічної
адміністрації, відповідно до штатного розпису, та виконує завдання по
забезпеченню

діяльності

організаційного

та

інформаційно-аналітичного

характеру державного політичного діяча.
Вважаємо за необхідне також внести зміни та доповнення до Законів
України «Про Кабінет Міністрів України», де передбачити запропоновані
дефініції «патронатна служба» та «патронатний службовець» та «Про
центральні органи виконавчої влади» щодо універсальної назви підрозділу по
забезпеченню діяльності міністра «Патронатна служба Міністра», це може бути
департамент, управління, відділ, в який будуть включатися посади помічника,
радника, керівника прес-служби, та службовці прес-служби.
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РОЗДІЛ ІІ
КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТРА

2.1

Поняття

та

елементи

адміністративно-правового

статусу

патронатної служби міністра
Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра має
досить складну структуру та специфічну характеристику його елементів,
удосконалення яких можливе лише у випадку ґрунтовного аналізу специфіки
зазначеного статусу, сутнісних зв’язків між складовими елементами. Це
зробить більш очевидними пропозиції стосовно удосконалення діяльності
патронатної служби міністра в ході подальшого дослідження. Враховуючи, що
на зазначені підрозділи центральних органів виконавчої влади покладена
значна кількість функцій, то необхідним є також застосування системноструктурного метода дослідження для визначення місця кожної з таких функції
у складному адміністративно-правовому статусі даного суб’єкта владних
повноважень.
Треба відзначити, що категорія «правовий статус» в пострадянській теорії
майже не використовувалась, та зазвичай ототожнювалась з правоздатністю і не
розглядалася в якості самостійної. Адже обидві ці якості виникають і
зупиняються у суб’єкта одночасно, обидві в однаковій мірі невідчужувані. В
цьому їх схожість, що слугувала основою для їх ототожнення. Лише з
розвитком юридичної думки, категорія правового статусу почала активно
розвиватися, сформувалася як проблема і як одне з ключових понять
правознавства, зафіксована в законодавстві. На сьогоднішній день питання
правового статусу особистості складають важливий самостійний науковий
напрям в загальній теорії держави і права, а також в галузевих юридичних
дисциплінах [90, с. 237-238]. Проте, слід відзначити, що дослідження категорії
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«статус» відбувалося як в межах загальної теорії права, так і галузях
політології, соціології тощо.
Наприклад, у філософії категорія «статус» розглядається як соціальне
становище індивіда або соціальні групи в суспільстві, що визначається
насамперед соціальними (економічне становище, освіта, професія, кваліфікація,
тощо), а також природними (вік, стать,етнічне походження тощо) ознаками; як
сукупність обов’язків і прав індивіда або соціальної групи, яка виникає
внаслідок

виконання

ними

певної

соціальної

ролі,

необхідної

для

функціонування соціальної системи; як позицію індивіда або соціальної групи,
що оцінюється громадською думкою, шляхом порівняння їхнього соціального
престижу [91, c. 663-664].
У соціології під «статусом» розуміють спільність людей, яка заснована на
специфічному стилі життя, який включає набір звичок, цінностей, вірувань,
уявлень про честь та інші психологічні моменти [92, с. 801].
У політичному енциклопедичному словнику поняття «статус» визначене
як сукупність прав і обов’язків, що визначають юридичний стан особи,
державного органу чи міжнародної організації; комплексний показник
становища певного прошарку, групи чи індивідів в соціальній системі, один з
найважливіших параметрів соціальної стратифікації. Статус насамперед
покликаний визначати становище людини в суспільстві. Визначення статусу
особи відбувається через якості, одержані від народження (приписаний статус),
тобто соціальне походження, стать, національність, і через якості набуті
(досягнений статус), тобто освіта, професія і т. ін. [93, с. 338].
В енциклопедичних словниках категорія «статус» визначена як правове
положення (сукупність прав та обов’язків) громадянина або юридичної особи
[94, с. 1263;95, с. 1410].
В

юридичному

енциклопедичному

словнику

категорію

«статус»

визначено як правове положення суб’єкта права – громадянина або юридичної
особи, що характеризується і визначається його організаційно-правовою
формою, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, правами і обов’язками,
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відповідальністю,

повноваженнями,

що

виходять

з

законодавчих

та

нормативних актів [96, с. 601].
Поняття «правовий статус» трактується в наукових колах по різному.
Латинське слово «status» означає стан, положення. Відповідно до нього під
статусом суб’єкта права розуміють його правовий стан, що характеризується
комплексом юридичних прав і обов’язків [97].
Разом з тим, у деяких джерелах поняття «правовий статус» і «правове
положення» трактуються як синонімічні [98, с. 231]. Саме тому термін
«правовий

статус»

пропонується

використовувати

для

загальної

характеристики положення суб’єкта, оскільки термін «правове положення»
частіше використовується для характеристики суб’єкта у певному колі
суспільних відносин [99, с. 8]. Отже, правовий статус визначає стабільний стан
особи, а правове положення є таким, що постійно змінюється і залежить від
участі суб’єкта в певних правових відносинах. Таку позицію підтримує
Ю.Я. Якимов, який під правовим статусом суб’єкта розуміє сукупність
передбачених юридичних прав і обов’язків [100, с. 21].
В. О. Лучіна також вважає, що найважливішою особливістю статусу
суб’єкта правовідносин є те, що він інтегрує ті права та обов’язки суб’єктів, які
відповідають їхній соціальній ролі в механізмі здійснення народовладдя,
віддзеркалює

загальність

цільового

призначення,

єдність

юридичних

властивостей, тобто об’єднує різні види суб’єктів в єдину загальну систему
[101, с. 119].
Роль, що відводиться статусу, дозволяє говорити про нього, як про
інструмент, що систематизує норми про суб’єкта і приводить їх в стійке і
упорядковане становище, чому сприяють такі властивості як стійкість
(формалізація у вигляді сукупності норм); відносна постійність; внутрішня
узгодженість (взаємозв’язок і взаємозалежність окремих елементів); системно
утворююча значимість (зв’язок елементів статусу різних суб’єктів) [102, с. 3-4].
Дослідження змісту правового статусу дозволяє виокремити наступні
його види:
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загальний

•

(закріплений

у

Конституції

статус

особи

як

громадянина держави, який реалізується в межах правовідносин, що виникають
між особою і державою);
•

галузевий (визначається нормами конкретної галузі права);

•

міжгалузевий

(визначається

нормами

комплексних

правових

інститутів);
•

спеціальний (статус визначених категорій громадян, що забезпечує

можливість виконання їхніх спеціальних функцій - студенти, пенсіонери і т.д.).
Галузевий, міжгалузевий і спеціальний правові статуси здійснюються в
конкретних правовідносинах і співвідносяться із загальним статусом як
загальне з особливим. Тобто, правове становище конкретної особи можна
розглядати як суму загального правового статусу і тих статусів, яких набуває
дана особа, вступаючи в ті чи інші правовідносини [103].
Серед

системи

галузевих

правових

статусів

можна

виокремити

адміністративно-правового статусу суб’єкта.
Характеризуючи
В.Б. Авер’янов

поняття

зазначає,

що

адміністративно-правового

воно

набуває

важливого

статусу,

значення

для

характеристики будь-якого з суб’єктів адміністративного права. Це поняття
охоплює комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які
закріплені за відповідним суб’єктом нормами адміністративного права. Тобто
необхідною ознакою набуття особою адміністративно-правового статусу є
наявність у неї конкретних суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються
даною

особою

в

адміністративних

правовідносинах.

Відповідно,

під

суб’єктивними правами слід розуміти надану і гарантовану державою шляхом
закріплення в правових нормах міру можливої (дозволеної) поведінки певної
особи (як фізичної, так і юридичної). Протилежністю суб’єктивних прав є
суб’єктивні (точніше, юридичні) обов’язки. Ці категорії нерозривно зв’язані й
не можуть існувати одна без одної, оскільки право однієї особи, як правило, не
може бути реалізоване поза виконанням обов’язку іншою особою. В свою
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чергу, суб’єктивні обов’язки – це покладена державою і закріплена в
правових нормах міра належної поведінки певної особи [104, с. 144].
Тоді адміністративно-правовий статус будь яких органів публічної влади
складається з суб’єктивних прав та суб’єктивних обов’язків, які проявляються
через систему повноважень (право публічного органу на здійснення певної
юридично-значущої дії), які в сукупності дозволяють виконувати цим органам
покладені на них функції (їх обов’язки).
Визначаючи адміністративно-правовий статус органів публічної влади,
Л.Л. Попов зазначає, що органи виконавчої влади є носіями певного обсягу
державно-владних повноважень. В той же час, владні суб’єкти мають
оперативну самостійність, межі якої встановлюються закріпленою за ними
компетенцією. Компетенція виконавчого органу виражає його завдання,
функції, обов’язки, повноваження і відповідальність. У рамках компетенції
виконавчі органи вчиняють юридично значимі дії, що виражають їх
адміністративну право- і дієздатність. У цьому сенсі найбільш показовими
виступають різні варіанти нормотворчої (встановлення правил поведінки),
правозастосовчої (забезпечення реалізації законодавчих і підзаконних норм) та
правоохоронної (спостереження за правильністю застосування правових норм)
діяльності. Окрім цього, наявність певного обсягу юридично владних
повноважень виступає найбільш істотним елементом компетенції органів
виконавчої влади [105, с. 249]. Тобто основним правовим інститутом, що
характеризує адміністративно-правовий статус органів публічної влади, є його
компетенція, що включає до свого складу його мету, завдання, функції,
обов’язки, повноваження і відповідальність.
На думку Ю.А. Дмітрієва, статус органу виконавчої влади – це найбільш
характерний для адміністративного права правовий інститут. Специфіка
адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади полягає в його
винятковості. Органи виконавчої влади – це спеціально створювані для цілей
реалізації завдань і функцій публічного управління колективні утворення
(організації, юридичні особи), наділені владними повноваженнями у певній
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сфері. В адміністративному праві, на переконання Ю.А. Дмітрієва,
виділяються наступні елементи статусу органу виконавчої влади:
1. Орган виконавчої влади володіє власною компетенцією. Це центральна
ознака органу виконавчої влади. Компетенція органу виконавчої влади
становить собою сукупність повноважень органу з предметів його відання.
Повноваження, у свою чергу, це права і обов’язки органу щодо прийняття
правових актів, а також здійснення інших державно-владних дій.
2. Орган виконавчої влади виступає від імені держави, тобто жодна дія
(бездіяльність), вчинена органом виконавчої влади, його посадовою особою, не
може здійснюватися «поза протоколом», що обумовлює недопустимість
використання «адміністративного ресурсу» в особистих цілях керівництва.
3. Права органу виконавчої влади щодо застосування заходів впливу на
керованих суб’єктів, включаючи примусові заходи, одночасно є його
обов’язками по відношенню до держави, що наділила його відповідними
правами.
4. Орган виконавчої влади є, в першу чергу, правозастосовним, оскільки
його правотворчі повноваження являють собою деталізацію законодавчих актів,
а вся його діяльність підпорядкована принципу законності.
5. Орган виконавчої влади є структурно організованою одиницею
державного апарату, системи органів виконавчої влади.
6. Діяльність органу виконавчої влади фінансується переважно за рахунок
державного бюджету, що дозволяє саме державі визначати політику, яка
повинна здійснюватися тим чи іншим органом державної влади.
7. Орган виконавчої влади в процесі реалізації його компетенції видає
перелік особливих актів управління [106].
Важливою ознакою у перерахованих вище елементах адміністративноправового статусу органу публічної адміністрації є те, що зазначені елементи
повинні знаходитися у стійкому взаємозв’язку для досягнення високих
показників ефективності функціонування відповідних суб’єктів, що наділені
державно-владними повноваженнями.
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Д.М. Бахрах зазначає, що адміністративно-правовий статус органу
виконавчої влади складається з трьох блоків: 1) цільового, який визначає норми
про цілі, задачі і функції та принципи діяльності; 2) організаційно-структурний,
який складається з правових приписів, що регламентують порядок утворення,
реорганізацію, ліквідацію органу, його структуру, лінійну і функціональну
підпорядкованість; 3) компетенції, як сукупності владних повноважень і
підвідомчості [107, с. 85].
Дійсно особливість будь-якого органу публічної влади, складає те, що він
здійснює завдання і функції держави і виступає від її імені, наділений
державними владними повноваженнями. Ці повноваження полягають в праві
органу видавати юридичні акти від імені держави, які є обов’язковими для тих,
кому вони адресовані, застосовувати заходи, що забезпечують реалізацію
юридичних актів, зокрема заходи переконання, стимулювання і примусу [108,
с. 71].
В той же час, професор Б.Н. Габричидзе пропонує в структурі правового
статусу державних органів виділяти наступні елементи: політичну та державноправову характеристику органу державної виконавчої влади; місце органу в
загальнодержавній системі органів управління; основи взаємовідносин органу з
іншими органами державної влади; найважливіші принципи організації та
діяльності органу державної влади; основні компетенції; види правових актів,
які видає орган державної влади [109, с. 133-137].
Д.М. Овсянко, окрім компетенції та територіального масштабу діяльності,
до складових елементів адміністративно-правового статусу органу виконавчої
влади відносить структуру, законодавчий порядок створення та методи роботи
[110, с. 39].
В.І. Новосьолов пропонує виділяти в структурі статусу адміністративну
правосуб’єктність, права, обов’язки та правообов’язки [111, с. 89].
О.В. Смирнов, В.М. Горшеньов, В.В. Мальков, В.В. Зуй, Н. Янюк, С.
Шестаков визначають зміст статусу за допомогою більшої кількості складових
елементів. А саме:

97

правосуб’єктність,

права

та

обов’язки,

гарантії

цих

прав

та

відповідальність за їх невиконання [112];
права, свободи, юридичні обов’язки та юридичну відповідальність [113];
громадянство, правосуб’єктність, права та законні інтереси, обов’язки
[114];
обов’язки, права, гарантії діяльності і юридичну відповідальність [115].
Дослідивши всі перераховані позиції, вважаємо, що адміністративноправовий статус органу виконавчої влади – це сукупність взаємопов’язаних
та взаємозалежних елементів, які характеризують зміст діяльності даного
органу, та направлені на реалізацію покладених на нього завдань та функцій
держави по реалізації публічно-правових зобов’язань.
Елементами адміністративно-правового статусу органу виконавчої
влади є: 1) цілі, задачі і функції та принципи діяльності органу; 2) правові
приписі, що регламентують порядок утворення, реорганізації, ліквідації органу,
його структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; 3) компетенція, як
сукупності

владних

повноважень

і

підвідомчості;

4)

юридична

відповідальність.
Адміністративно-правовий статус підрозділу органу виконавчої влади,
нерозривно пов'язаний з адміністративно-правовим статусом самого органу,
структурним елементом якого він є. Відповідно адміністративно-правовий
статус підрозділу наділений ознаками, які притаманні та характеризують сам
орган, та спеціальними ознаками, що притаманні безпосередньо підрозділу.
Дослідження адміністративно-правового статусу міністерств дає нам
можливість говорити про те, що їм притаманні наступні ознаки правового
статусу:
забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи
декількох сферах;
діють за принципом єдиноначальності;

98

набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про
їх державну реєстрацію як юридичної особи;
утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів
України за поданням Прем'єр-міністра України;
припиняється діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, перетворення) або ліквідації;
мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської
служби України;
забезпечують нормативно-правове регулювання;
визначають пріоритетні напрями розвитку;
інформують та надають роз'яснення щодо здійснення державної політики;
узагальнюють

практику

застосування

законодавства,

розроблення

пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку
проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
забезпечує здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
очолює Міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України.
Підрозділ як структурний елемент таких центральних органів виконавчої
влади як міністерства наділений наступними ознаками: є організованим
колективом; автономною частиною державного апарату; здійснює державні
функції, реалізує публічний інтерес; діє від імені держави; має власну
компетенцію; несе відповідальність перед державою за свою діяльність;
засновується державою; її положення, структура і діяльність регламентується
правом [116, с. 125]. Підрозділ забезпечує втілення в життя державної політики
у певному напряму в межах завдань покладених на міністерство, здійснює
керівництво дорученою сферою відання і несе відповідальність за стан її
розвитку. Як самостійний структурний підрозділ органу виконавчої влади,
спеціальний

підрозділ

має

офіційне

найменування

та

повноваження
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використовувати різні атрибути з державною символікою. Його діяльність
має вторинний, підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер, бо вони
здійснюють свої функції на підставі та на виконання закону. Але, реалізуючи
свою компетенцію, виконуючи положення законів та правових актів інших
державних органів, підрозділ має повноваження розпоряджатися з конкретних
питань. Як частина державного апарату, підрозділ міністерства має власну
внутрішню структуру та штат службовців [117, с. 59-60].
Зазначене має безпосереднє відношення щодо адміністративно-правового
статусу патронатної служби Міністра. Але можна говорити й про певні
особливості – цього структурного підрозділу міністерства. Основним його
призначенням є те, що він здійснює консультування міністра, підготовку
необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із
посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та
зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші
доручення міністра.
Міністр самостійно визначає персональний склад своєї патронатної
служби і призначає та звільняє її працівників. Характерні особливістю є те, що
працівники патронатної служби міністра звільняються також у зв'язку із
звільненням міністра.
Державні службовці, які були переведені до патронатної служби міністра
з апарату міністерства чи його територіальних органів, після звільнення з її
складу поновлюються на попередній посаді або призначаються на іншу
рівноцінну посаду в цьому міністерстві.
Працівники патронатної служби міністра не мають права давати
доручення державним службовцям та працівникам міністерства, що не
виключає можливість звернення їх до таких осіб ініціативно або на доручення
міністра.
Тобто, патронатна служба
міністерства в цілому. Отже:

забезпечує діяльність міністра, а

не
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по-перше, ознаки адміністративно-правового статусу міністерства як
центрального органу виконавчої влади не розповсюджуються на структурний
підрозділ цього органу в повному обсязі, так як він не забезпечує реалізацію
публічно-правових зобов’язань та не задовольняє загальний публічний інтерес;
по-друге, патронатна служба забезпечує діяльність міністра, а міністр не є
державним службовцем, на нього не мали б розповсюджуватись норми закону
України «Про державну службу», він є політичною фігурою, відповідно
зазначений підрозділ повинен мати ознаки правового статусу політичної особи;
по-третє, ознаки правового статусу державних службовців не можуть в
повному обсязі розповсюджуватися на службовців зазначеного підрозділу, так
як вони мають особливості при прийомі на службу та звільненні з служби,
особливі функції та завдання, відповідальність тощо;
по-четверте, на даний підрозділ не може бути покладено функції
центрального органу, який очолює політична фігура, діяльність котрої вони
забезпечують. Потрібно зазначити, що між функціями та повноваженнями існує
сталий зв’язок, в основі якого лежить правова концепція реалізації функцій
через безпосередньо закріплені повноваження даного підрозділу;
по-п’яте, не чітка і відповідно не в повній мірі регламентована позиція
законодавства

щодо

регулювання

адміністративно-правового

статусу

патронатної служби міністра приводить до невизначеності даного інституту в
системі публічної адміністрації.
Таким чином, на нашу думку, характеризуючи адміністративно-правовий
статус патронатної служби Міністра ми повинні виходити з змісту та
особливостей адміністративно-правого статусу міністра.
Так, аналіз спеціальної літератури дає можливість стверджувати, що до
ознак, притаманних міністрові як особі, яка займає політичну посаду слід
віднести:
очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;
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визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання
покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про
їх виконання;
в межах компетенції організовує та контролює виконання апаратом
міністерства і територіальними органами міністерства Конституції України,
законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами
України;
затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату
міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, заступників
керівників, працівників патронатної служби міністра;
вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах
граничної

чисельності

державних

службовців

та

працівників

апарату

міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію,
реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб
публічного права, затверджує положення про них;
затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних
органів;
утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів
України територіальні органи міністерства (мається на увазі структурні
підрозділи апарату міністерства без статусу юридичної особи);
призначає на посади керівників територіальних органів міністерства за
погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та їх заступників і
звільняє їх з посад;
утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації,
що належить до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні
положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих
державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків,
установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з
управління об'єктами державної власності;
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вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників
керівників

самостійних

структурних

підрозділів

апарату

міністерства,

керівників та заступників керівників територіальних органів міністерства,
присвоює їм ранги державних службовців;
вносить
державних

подання

щодо

службовців

та

представлення
працівників

в

установленому порядку

апарату

міністерства,

його

територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її
межами;
залучає державних службовців та працівників територіальних органів
міністерства, а за згодою керівників - державних службовців та працівників
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів
виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду
питань, що належать до компетенції міністерства;
приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є міністерство;
утворює комісії, робочі та експертні групи;
скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками
апарату міністерства доручення.
Тобто, адміністративно-правовий статус міністра - це більш стійке і
концентроване явище, яке містить усю сукупність правових можливостей носія
публічної влади, юридичного інструментарію, що забезпечують належне
здійснення політичних функцій. Тому до структури цього поняття, на нашу
думку, варто включати наступні елементи: а) службові права; б) службові
обов'язки; в) повноваження; г) правосуб'єктність міністра; д) політичну
відповідальність. Ці елементи повинні в повному обсязі розкривати правову
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природу статусу Міністра, містити всі правові можливості, які надані
зазначеному суб’єкту для ефективної реалізації професійних завдань та
досягнення соціальних цілей виконавчої влади.
Відповідно під правосуб’єктністю слід розуміти визнану державою
здатність особи бути суб’єктом права, учасником правовідносин, тобто мати
передбачені

законом

Правосуб’єктність

права

містить

та
два

обов’язки,
основні

здатність
елементи:

бути

їх

носієм.

правоздатність

та

дієздатність[118, с. 55]. Правосуб’єктність не є природною, природженою
здатністю осіб. Її зміст і належність визначають правові акти держави, вони
зумовлені соціально-політичними факторами. В різних суспільно-економічних
формаціях коло громадян, наділених правосуб’єктністю, а також зміст
правосуб’єктності були різними [119, с. 593].
В юридичній літературі розрізняють загальну, галузеву та спеціальну
правоздатність. Загальна правоздатність являє собою можливість особи мати
права та обов’язки, що закріплені у Конституції України та інших нормативноправових актах, хоча фактичне наділення тими чи іншими правами може
наступити лише при певних обставинах (наприклад, при досягненні певного
віку). Галузева правоздатність має можливість придбати (набути) права в тих
або інших галузях права. Саме тому вона називається галузевою. До галузевої
правоздатності

також

відноситься

і

адміністративна

правоздатність.

Адміністративна правоздатність становить передбачену адміністративноправовими нормами здатність (можливість) особи мати суб’єктивні права і
виконувати суб’єктивні обов’язки в сфері адміністративно-правових відносин.
Спеціальна правоздатність – це здатність особи бути учасником правовідносин,
виникаючих у зв’язку з перебуванням її на певних посадах (міністр) або
належність особи до визначених категорій суб’єктів права (працівники
правоохоронних органів). Виникнення спеціальної правоздатності завжди
вимагає виконання особливих умов [120, с. 593].
Сьогодні правоздатність розглядається як загальний принцип, що
поширюється на всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови,
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релігії, національного чи соціального походження, майнового, станового чи
іншого становища. Лише певні обмеження можуть встановлюватися відносно
дієздатності громадян.
Під адміністративною дієздатністю слід розуміти здатність суб’єкта
самостійно, свідомими діями реалізовувати надані йому права і виконувати
покладені на нього обов’язки у сфері державного управління [121, с. 74]. В
сукупності адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність
утворюють адміністративну правосуб’єктність фізичних осіб, органів та
організацій як суб’єктів адміністративного права, які є носіями конкретних
суб’єктивних прав і обов’язків у сфері реалізації виконавчої влади [122, с. 94].
Правосуб’єктність громадян, зокрема адміністративна, поділяється на
загальну та спеціальну. Відповідно, розрізняють загальний і спеціальний
адміністративно-правові статуси. Кожен громадянин наділений передусім
загальним статусом, який здебільшого рівний для всіх, і в той же час може бути
носієм одного або кількох спеціальних статусів. Досить часто спеціальний
статус просто доповнює загальний, але іноді спеціальний статус впливає на
загальний, обмежуючи та змінюючи його [123, с. 21-25]. Щодо спеціальної
адміністративної правосуб’єктності міністра, то її суть зводиться до здатності
посадової особи бути носієм встановлених нормами адміністративного права
повноважень щодо реалізації завдань, які покладаються на неї у зв’язку із
займаною посадою. Таким чином, адміністративна правосуб’єктність
міністра є сутністю його адміністративно-правового статусу.
Маємо підстави визнати, що адміністративно-правовий статус міністра
зумовлює сутність та особливості змісту адміністративно-правового статусу
патронатної служби міністра. Хоча адміністративно-правовий статус суб’єкта, в
теоретичному плані не може зумовлювати зміст адміністративно-правового
статусу підрозділу центрального органу виконавчої влади – міністерства.
Дійсно, с точки зору правосуб’єктності, то це так, але з точки зору призначення
даного підрозділу, який саме створений для забезпечення діяльності даної
політичної особи щодо виконання покладених на нього прав та обов’язків, то
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про це можна говорити. Особливо з позиції розкриття сутності елементів
адміністративно-правового статусу патронатної служби міністра.
Відповідно, адміністративно-правовий статус міністра як політичного
діяча визначає зміст адміністративно-правового статусу патронатної служби
міністра, так як саме вона зобов’язана забезпечувати діяльність міністра, яка
спрямована на забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, формування та реалізацію державної політики в певній сфері, з цією
метою вони звільняються від щоденних адміністративних справ та управління
персоналом.

Державною

політикою

в

цьому

контексті

визначається

цілеспрямована діяльність (напрям дії, бездіяльність), спрямована на вирішення
суспільних проблем, досягнення й реалізацію загальнодержавних цілей,
розвиток суспільства, його окремих сфер [124, с. 1 ]. В той же час, Л.А.Пал
визначає державну політику як напрям дії або утримання від неї, обрані
державними органами для розв’язання певної чи сукупності взаємно пов’язаних
проблем [125, с. 22].
Таким чином прийняття політичних рішень у всіх випадках зумовлюється
виникненням певної суспільної проблеми, при чому пошук рішень в таких
випадках здійснюється, керуючись принципом доцільності. Характерною
ознакою такого рішення може бути внесення змін до діючих нормативноправових актів, тобто часткова зміна загальнообов'язкових правил поведінки
для всього населення, або значної групи осіб.
Управлінські (адміністративні) рішення відрізняються, в першу чергу,
принципом, на підставі якого приймається рішення. Так, в цьому випадку всі
виникаючі питання мають вирішуватися виключно за нормами діючого
законодавства, тобто існує законодавчо закріплений механізм вироблення
рішень. В даному випадку, навпаки, вплив політичного фактору має бути
максимально мінімізований або взагалі виключений. Звідси, вирішення
проблеми окремої особи або кола осіб зводиться до врегулювання її
законодавством[126, с. 179].
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Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра, на
нашу думку, - це комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів
(мета,

завдання,

функції,

принципи

діяльності,

порядок

утворення,

реорганізації, ліквідації, компетенція (сукупність владних повноважень і
підвідомчості), юридична відповідальність), спрямованих на забезпечення
діяльності політичного діяча (міністра).
Структура адміністративно-правового статусу патронатної служби
міністра складається з наступних елементів: 1) мета, завдання, функції; 2)
принципи діяльності; порядок утворення, реорганізації, ліквідації тощо; 3)
компетенція (сукупність владних повноважень і підвідомчості); 4) юридична
відповідальність.

2.2 Мета, завдання, функції патронатної служби міністра
Системне дослідження адміністративно-правового статусу патронатної
служби міністра можливе лише за умови всебічного аналізу змісту його
структурних елементів, які наведені в попередньому підрозділі. Розглянемо
зміст та особливості першого блоку адміністративно-правового статусу
вказаного підрозділу, складовими елементами якого є мета, завдання та
функції.
При визначенні мети та завдань патронатної служби міністра необхідно,
перш за все, опиратися на етимологічний і філософський зміст цих категорій. В
етимологічному значенні «завдання» розуміється як, по-перше, поставлена
мета, яку намагаються досягти; по-друге, доручення, завдання; по-третє,
питання, яке потребує вирішення на підставі певних напрямів та роздумів [127,
c. 46], а мета – «як те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти» [128, с.
788].
У філософських монографічних джерелах завдання – це не просто
завдання, а «соціальне завдання», яке трактується як необхідність для суб'єкта

107

(суспільства, соціальної спільноти, особи) здійснити у майбутньому
визначену діяльність, а у свою чергу мета – це ідеальний, насамперед,
визначений результат людської діяльності, спрямований на перетворення
дійсності відповідно до усвідомленої людиною потреби. Мета є безпосереднім
внутрішнім спонукальним мотивом людської діяльності.
Мета функціонування публічного органу - це довгострокова нормативна
орієнтація,

що

визначається

законом,

положенням,

уставом,

іншим

нормативним правовим актом, і яка виражається у неперервному вирішенні
виникаючих завдань шляхом здійснення певних публічно-правових функцій
[129, c. 25].
Відповідно до зазначеного можна виділити мету патронатної служби
міністра, що визначається у сприянні в організації всебічного виконання
завдань та функцій, покладених на Міністра, які направленні на розвиток та
процвітання соціуму, задоволення публічних інтересів шляхом формування та
реалізації державної політики в одній або декількох сферах.
Завдання патронатної служби – це надання допомоги Міністрові у
здійсненні його повноважень, забезпеченні його зв'язків із структурними
підрозділами Міністерства та органами, діяльність яких координує Міністр, а
також з органами державної влади, міжнародними організаціями, засобами
масової інформації, громадськістю, та виконанні інших доручень міністра.
Завдання,

які

стоять

перед

патронатною

службою

міністра,

конкретизують їхню мету та засоби її досягнення. Отже, мета і завдання
патронатної служби міністра – це дві категорії, які тісно пов’язані між собою,
але різні за змістом та значенням.
Мета – це результат, на досягнення якого спрямована уся діяльність
патронатної служби міністра. Мета патронатної служби міністра визначається її
правовим статусом, місцем і роллю в державі самого Міністра. Завдання
патронатної служби міністра є похідними від мети, що стоїть перед ним,
конкретизують мету та визначають засоби її досягнення.
Відповідно завданнями патронатної служби Міністра є:
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1. Забезпечення оперативної взаємодії міністра зі структурними
підрозділами Міністерства та органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Міністром, іншими центральними органами
виконавчої влади, а також із Адміністрацією Президента України, Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями тощо.
2. Організаційне, аналітичне та інше забезпечення діяльності міністра
щодо забезпечення формування та реалізації єдиної державної політики, яку
формує та реалізовує міністерство.
3. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю з метою
інформування населення щодо реалізації державної політики.
Необхідно зауважити, що, на нашу думку, як мета, так і завдання
патронатних служб міністрів в системі публічного адміністрування повинні
бути типовими, так як міністри як політичні діячі, члени Кабінету Міністрів
України, виконуючи свої політичні функції, потребують інформаційного,
консультативного, експертно-аналітичного, правового та іншого забезпечення
власної діяльності, направленої на проведення бюджетної, фінансової, цінової,
інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої
політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального
захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи,
екологічної безпеки і природокористування.
Поряд з метою та завданнями структурного органу виконавчої влади
виокремлюють

його

функції,

вони

також

є

складовим

елементом

адміністративно-правового статусу патронатної служби.
Під функцією (від лат. functio – виконання, здійснення) у загальному
вимірі, розуміють діяльність, обов’язковість, роботу, зовнішній прояв
властивостей об’єкту у певній системі відносин [130, с. 1431].
На думку Ю.О. Тихомирова, функції характеризують основний напрям і
зміст діяльності суб’єкта [131, с. 47]. Ю.М. Грошевой визначає даний термін як
комплекс взаємопов’язаних організаційно-правових впливів органу, кожного
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структурного підрозділу, який слугує напрямом для досягнення мети,
поставленої перед системою управління [132, с. 43].
Л.В. Коваль функції органу визначає як складові частин змісту його
діяльності, які відображені у встановлених для органу завданнях щодо
забезпечення життєво важливих потреб керованого об’єкта і здійснюються
структурними підрозділами (і посадовими особами) органу через реалізацію
покладених на них повноважень [133, с. 64].
Функції окремого органу держави свідчать про соціальне призначення
цього конкретного органу як особливої частини механізму держави.
У сучасній юридичній науці переважаючою є точка зору про те, що
функціями органів державної влади є основні напрями їх діяльності, в яких
виявляється їх сутність і призначення в державному механізмі. Кожний
державний орган, відповідно до своєї компетенції, виконує притаманні йому
функції. Функції держави в цілому здійснюються через функції окремих
державних органів. Державний орган, виконуючи свої функції, тим самим
одночасно бере участь у реалізації різних функцій держави.
Тобто функції – це основні взаємопов’язані напрями діяльності, які
реалізуються як органом в цілому, так і його структурними підрозділами,
посадовими особами і службовцями для досягнення загальної мети. Функціям
властиві безперервність і постійність, необумовленість конкретними подіями і
діями. Щодо завдань, то вони, по суті, мають тимчасовий характер і в процесі їх
досягнення будуть або зняті, або змінені на нові. Тому в статусі державного
органу чітке закріплення (і розмежування) функцій можливе і доцільне шляхом
вказівки на завдання, поставлені перед ними [134, c. 39].
Таким чином, функції патронатної служби міністра – це система
взаємопов’язаних організаційно-правових алгоритмів діяльності, що спрямовані
на реалізацію завдань, які поставлені перед нею (патронатною службою).
Функції похідні від завдань і розкривають зміст діяльності патронатної
служби Міністра.
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Функції

публічної

адміністрації

слід

відрізняти

від

функцій

адміністрування, а також від форм та методів адміністрування. Форма
адміністрування – це зовнішній прояв публічного адміністрування (акт
адміністрування, адміністративний договір тощо). Метод адміністрування – це
спосіб впливу на волю, а через неї на поведінку об’єкта адміністрування
(переконання і примус; економічні, адміністративні методи тощо). Одночасно,
необхідно зауважити, що між функціями органу публічного адміністрування (у
нашому випадку – структурного підрозділу центрального органу виконавчої
влади) і функціями адміністрування в цілому існує відповідний зв’язок,
оскільки одна і таж функція адміністрування може реалізовуватися за
допомогою різних форм та методів.
Г. В. Атаманчук зазначає, що функціями управління є реальний, силовий,
цілеспрямований та регулюючий вплив на кероване явище [135, с. 181].
Г. І. Петров вважає, що складові частини управління краще називати не
функціями, а елементами [136, с. 49]. З зазначеним твердженням важко
погодитись, так як категорії «управління» і «функції» несуть різне змістовне
навантаження, відповідно управління може мати власні елементи, що
направлені на реалізацію мети управляння, а функції, в свою чергу, форми
прояву діяльності.
М. Лазарєв відзначає, що між функціями управління в цілому та
функціями, покладеними на конкретний орган, існує зв’язок; другі є похідними
від перших і закріплюються за ними владним, вольовим шляхом, причому
завжди із вказівкою об’єкта, на який кожна функція спрямована. При цьому
автор зауважує, що при визначенні компетенції органів управління необхідно,
по-перше, своєчасно виявити об’єктивну потребу в тій чи іншій управлінській
функції щодо застосування до тих чи інших об’єктів, а ще краще – передбачити
виникнення таких потреб у майбутньому; по-друге, знаходити найкращі у
конкретних умовах варіанти розподілу функцій між різноманітними органами;
по-третє, закріплювати вказані варіанти шляхом видання відповідних правових
актів, в результаті чого у органу виникає право та обов’язок виконувати ті чи
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інші управлінські функції стосовно відповідних об’єктів управління (у
нашому випадку – підконтрольних об’єктів) [137, с. 31].
Треба також відмітити, що в юридичній літературі розрізняють декілька
підстав для класифікації функцій адміністрування. Найчастіше функції
адміністрування поділяють на загальні (основні) та особливі (спеціальні,
специфічні, або функції спеціалізованого адміністрування) [138, с. 263; 139, с.
87].
Загальні функції адміністрування визначаються як універсальні види
(напрями) діяльності суб’єктів публічного адміністрування, в межах яких
вирішуються найбільш загальні завдання, що мають відношення до всіх
суб’єктів і об’єктів. До них відносять прогнозування, планування, організацію,
регулювання, керівництво, координацію, контроль та облік. Деякі дослідники в
якості основних функцій публічного адміністрування називають також
цілепокладання, інформування, активізацію [140, с. 54-56].
Г. С. Одінцова до основних функцій адміністрування відносить функції:
прогнозування, планування, організації, координації, регулювання, мотивації,
обліку, аналізу та контролю, які можна звести лише до чотирьох таких функцій,
як планування, організація, мотивація і контроль, що являють собою
«скорочений склад» функцій [141, с. 15].
В. Я. Малиновський надає інший перелік основних функцій, відносячи до
них політико-адміністративні, економічні, соціальні, гуманітарні функції [142,
с. 210].
Досить часто функції адміністрування поділяють на загальне директивне
керівництво,

планування,

науково-технічне

керівництво,

забезпечення,

фінансування, добір кадрів, облік, звітність тощо. Тут за критерій беруть
декілька підстав поділу – характер самих функцій адміністрування незалежно
від суб’єкта, на котрий вони спрямовані (планування); функції і об’єкт
одночасно

(науково-технічне

(забезпечення)[137, с. 30].

керівництво);

керований

об’єкт
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Підсумовуючи викладені позиції щодо класифікації функцій органу
публічного адміністрування, вважаємо, що залежно від адміністративноправого статусу органу можна такі функції розділити на групи та підгрупи
відповідно до змісту та призначення: політико-адміністративні, економічні,
соціальні, гуманітарні.
Досліджуючи особливості функцій патронатної служби міністра, будемо
виходити з особливостей призначення зазначеного підрозділу міністерства.
Отже, враховуючи призначення патронатної служби Міністра, а також ті
завдання, що покладаються на неї, функції діяльності патронатної служби
міністра можна поділити на: 1. Політико-адміністративні: директивні,
нормотворчі, інформаційно-аналітичні, організаційні, секретаріату, кадрові;
2. Економічні. 3. Соціальні. 4. Гуманітарні: міжнародні, науково-дослідні, пресслужби.
Відповідно:
1. Політико-адміністративні функції.
Директивні:
За дорученням Міністра здійснює збір, опрацювання та узагальнення
експертно-аналітичних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами
Міністерства і ЦОВВ для інформаційного забезпечення міністра до виступів,
забезпечення аналітичними та інформаційно-презентаційними матеріалами до
зустрічей з Президентом України та засідань Верховної Ради України, її
комітетів, Кабінету Міністрів України, Урядових комітетів, нарад, пресконференцій та інших публічних заходів;
Нормотворчі:
розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів,
проводить

їх

експертизу,

забезпечує

їх

методологічну

цілісність

та

відповідність законодавству; здійснює моніторинг та аналіз законодавства
України з питань компетенції Департаменту, готує пропозиції щодо його
вдосконалення;
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готує пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, проекту Плану заходів щодо реалізації Програми на відповідний рік,
бере участь у виконанні завдань планів заходів щодо реалізації Програми та
висвітленні діяльності Міністерства з питань її виконання;
бере участь в погодженні та внесенні на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, розроблених ЦОВВ;
здійснює підготовку проектів доручень міністра керівникам ЦОВВ щодо
окремих напрямів діяльності таких ЦОВВ, зокрема щодо скасування актів їх
територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а у разі відмови –
підготовку актів Міністерства щодо скасування цих актів;
Інформаційно-аналітичні:
бере участь в опрацюванні, аналізі та підготовці узагальненої інформації
про результати виконання завдань Програми діяльності Уряду, планів заходів
щодо її реалізації та готує аналітично-презентаційні матеріали Міністру з цього
питання;
здійснює узагальнення інформації структурних підрозділів про виконання
Стратегічного плану та готує звіт про його виконання;
забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Міністерства з
питань, пов’язаних із спрямуванням діяльності ЦОВВ, зокрема проводить
моніторинг дотримання в Міністерстві порядку обміну інформацією між
Міністерством та ЦОВВ, готує проекти доручень Міністра з питань обміну
такою інформацією;
аналізує пропозиції ЦОВВ щодо пріоритетних напрямів їх роботи на
відповідний рік та проект плану роботи ЦОВВ (у т. ч. проекти внесення змін до
зазначеного плану); проводить моніторинг, оцінку та координацію робіт із
виконання заходів планів роботи ЦОВВ та аналізує звіти ЦОВВ про виконання
покладених на них завдань і планів їх роботи, готує пропозиції щодо
вдосконалення завдань та заходів;
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готує пропозиції щодо форми звітів ЦОВВ, періодичності їх подання,
переліку питань, які в них відображаються, та здійснення їх аналізу.
Організаційні:
організовує роботу щодо виконання доручень та розпоряджень Міністра,
звітує Міністру про якість, повноту та результат їх виконання;
забезпечує складання плану роботи колегії Міністерства, доведення
затвердженого плану до відома членів колегії та виконавців; здійснення
документального забезпечення засідань колегії Міністерства, підготовку
стенограм та оформлення протоколів проведених засідань;
забезпечує розробку, затвердження та внесення змін до плану діяльності
Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди
(Стратегічний

план)

та

доведення

його

до

структурних

підрозділів

порядку

від

структурних

підрозділів

Міністерства;
отримує

в

установленому

Міністерства документи на підпис або візування Міністру; перевіряє повноту
виконання

резолюції,

відповідність

оформлення

проекту

документа

встановленим вимогам, дотримання порядку візування; веде облік зазначених
документів; в електронному журналі та після розгляду повертає їх виконавцям;
забезпечує дотримання положень Регламенту Міністерства.
Секретаріату:
забезпечує ведення діловодства у Департаменті (підрозділу з іншою
назвою) згідно Інструкції з діловодства у апараті Міністерства;
в межах компетенції розглядає та готує проекти відповідей на запити та
звернення народних депутатів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та громадян.
здійснює реєстрацію, збереження та передачу до архіву наказів
Міністерства з основних напрямів діяльності.
Кадрові:
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в межах компетенції бере участь в розгляді кандидатур для
призначення на посади та звільнення з посад керівників та їх заступників
структурних підрозділів апарату ЦОВВ, а також керівників та заступників
керівників територіальних органів ЦОВВ, підготовці документів на їх
заохочення

та, у разі необхідності для, притягнення до дисциплінарної

відповідальності.
забезпечує дотримання вимог чинного законодавства з питань державної
служби та державної таємниці.
2. Економічні:
бере участь у підготовці пропозицій відповідно до сфери діяльності щодо
проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
3. Соціальні:
координує роботу структурних підрозділів Міністерства у питаннях
співпраці з громадськістю, зокрема- залучення представників громадських
організацій до проведення круглих столів, нарад, робочих зустрічей тощо для
формування напрямів соціальної політики у питаннях поліпшення соціального
захисту та забезпечення громадян;
готує

у

межах

компетенції

матеріали

для

проведення

засідань

Громадської ради та бере участь у її роботі;
забезпечує взаємодію із Громадською радою при Міністерстві, у т. ч.
шляхом її залучення до опрацювання проектів нормативно-правових актів, що
розробляються структурними підрозділами Міністерства з метою забезпечення
гласності і прозорості в роботі;
забезпечує своєчасну підготовку матеріалів структурними підрозділами
Міністерства щодо позиції Міністерства стосовно пропозицій соціального
спрямування.
4. Гуманітарні:
Міжнародні:
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забезпечує координацію підготовки та перекладу інформаційноаналітичних і презентаційних матеріалів для участі міністра у міжнародних
заходах, зустрічах та міжнародних форумах (семінарах);
за дорученням Міністра бере участь у реалізації заходів щодо
двосторонніх програм міжнародного співробітництва, а також проектів та
програм міжнародної технічної допомоги ЄС, урядів іноземних держав,
урядових та міжнародних організацій;
здійснює моніторинг міжнародних заходів та комунікацій, які проходять
за участю керівництва Міністерства, забезпечує розробку і ведення графіка
участі

міністра

в

міжнародних

заходах,

зустрічах

з

представниками

міжнародних організацій та іноземних країн;
за дорученням міністра здійснює комунікацію та ділову переписку з
представництвами іноземних країн та міжнародними організаціями, бере участь
у міжнародних форумах, конференціях та зустрічах;
Здійснює вивчення та використання міжнародного досвіду та вносить
пропозиції щодо його застосування (запровадження);
Науково-дослідні:
готує пропозиції до річного плану роботи Міністерства та звіту про його
виконання, орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів
України та звіту про його виконання, пріоритетних напрямів і Тематичного
плану науково-дослідних робіт у відповідній галузі (відповідного спрямування)
та забезпечення впровадження результатів замовлених науково-дослідних
робіт, плану діяльності Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів
на відповідний рік з питань, що належать до компетенції Департаменту;
Прес-служби:
здійснює інформаційне висвітлення проведення Міністром нарад,
зустрічей, засідань, участі у телефонних «гарячих» лініях, виступів у засобах
масової інформації, забезпечує анонсування відповідних подій та заходів;
забезпечує взаємодію між Міністерством та центральними, місцевими
органами виконавчої влади, засобами масової інформації та зв'язки з
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громадськістю шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті Міністерства,
радіо, телебаченні та у пресі інформації щодо актуальних питань діяльності
Міністерства;
організовує розміщення на веб-сайті Міністерства та в засобах масової
інформації проектів нормативно-правових актів та коментарів до них для
обговорення широкою громадськістю, забезпечує отримання зауважень та
пропозицій для їх подальшого врахування головними розробниками актів;
забезпечує доступ до публічної інформації.
Проте

необхідно зауважити, що в структурі патронатної служби

передбачені посади радника міністра (можливо інші назви посади) з
покладенням на осіб, які займають, специфічних функцій. А саме:
- аналітичне забезпечення дiяльностi керiвника органу виконавчої влади
при вирiшеннi ним завдань, що покладенi на вiдповiдний орган виконавчої
влади;
- вивчення та аналiз матерiалів за напрямами дiяльностi органу та
вiдповiдний вiтчизняний i зарубiжний досвiд, забезпечення ними керiвника
органу виконавчої влади;
- аналiз стану справ у вiдповiднiй сферi управлiння, розробку проектiв
рiшень, вибiр засобiв обґрунтування цих рiшень, оцiнка наслiдкiв з їх
запровадженням, розробка завдань, програм, методiв i методик пiдготовки та
реалiзацiї управлiнських рішень;
-

розробка

пропозицiї

щодо

пiдвищення

ефективностi

роботи

вiдповiдного органу виконавчої влади. Здiйснення органiзацiї i координації
наукових дослiджень з питань, якi входять до його компетенції;
-

участь в органiзацiї та проведеннi нарад, колегiй, семiнарiв,

конференцiй з визначених його компетенцiєю питань;
- виконня дорадчої роботи (підготовка для керiвника необхiдних
iнформацiйно-аналiтичних
доповiдних записок тощо;

записок,

оглядів,

звiтів,

проектів

доповiдей,
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- здiйсння робочих контактів з вiдповiдними пiдроздiлами та
експертами державних органiв влади та органiв мiсцевого самоврядування.
Органiзація методичної допомоги структурним пiдроздiлам та проведення
консультацiй з основних питань функцiонування та розвитку сфери управлiння;
- забезпечення розвитку iнформацiйних зв’язків мiж структурними
пiдроздiлами рiзних державних органів влади, з підприємствами, установами,
громадськими

об’єднаннями,

провідними

вченими,

державними

та

політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання
службових обов’язків[46].
У

науковій

літературі

висловлено

різні

судження

з

проблем

співвідношення функцій з компетенцією публічної адміністрації. При всьому
розмаїтті підходів до вирішення даної проблеми, майже всі дослідники єдині в
тому, що функції та компетенція будь-якого органу держави перебувають у
тісному зв’язку між собою.
Функція публічного органу визначає головний напрям його діяльності,
шлях до загальної мети. Для вирішення конкретних завдань, що постають на
цьому шляху, за органом юридично закріплюються певні потенційні
можливості, які окреслюються у праві через вид і міру можливої й належної
владної

поведінки

(повноваження),

сферу

її

застосування

(предметну

підвідомчість) та територію дії (територіальну підвідомчість).
Резюмуємо, що повноваження, предметна й територіальна підвідомчість
складають поняття «компетенція». Можна зробити висновок, що функції є
напрямами реалізації (застосування) компетенції для досягнення поставленої
перед органом мети. Разом з тим функції органу влади виявляються саме через
сукупність усіх елементів компетенції.
2.3 Компетенція та принципи діяльності патронатної служби міністра
Поняття

компетенція

неоднозначно

трактується

у

праві.

Так,

В.Б. Аверь’янов доводить, що визначальним елементом правового статусу

119

(правового становища) органу виконавчої влади… є комплекс повноважень
зі здійснення виконавчої влади [143, с. 119].
А. П. Альохін визначає компетенцію, як систему повноважень цього
органу щодо здійснення державної влади... вона містить в собі обов'язок і право
виконувати визначені завдання та функції... [144, с. 132].
Ю.М. Козлов формулює базовий елемент компетенції — наявність
визначеного об'єму юридично-владних повноважень [145,с. 148].
Н.О. Армаш стверджує, що це комплекс юридично встановлених прав та
обов’язків органу виконавчої влади або його керівника, реалізація яких
забезпечує виконання їх основних функцій [146, с. 213]. З цього приводу
необхідно зауважити, що сьогодні виокремлюється два види керівників –
політичні діячі та посадові особи (державні службовці), відповідно до їх
правового статусу визначається і сутність їх компетенції. В той же час
політичні діячі мають право формувати власні патронатні служби, які націлені
на забезпечення діяльності міністра, створення для нього сприятливих умов для
виконання визначених функцій. Відповідно до зазначеного виокремлюється
спеціалізована компетенція спеціального підрозділу.
Викладене дає можливість сказати про те, що більшість науковців
стверджують, що основним складовим елементом компетенції є повноваження,
які в цілому визначаються як сукупність прав та обов'язків.
Отже, компетенція патронатної служби міністра – це сукупність прав
та обов’язків, що складають систему повноважень, направлених на
забезпечення діяльності міністра (політичного діяча).
Розглянемо покладені на патронатну службу міністра права та обов’язки.
Патронатна служба міністра має наступні права:
1. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів
Міністерства,

центральних

органів

виконавчої

влади,

діяльність

яких

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра,
інформацію, документи та довідково-аналітичні матеріали, необхідні для
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виконання покладених на Департамент ( можлива інша назва підрозділу)
функцій.
2. У межах своїх повноважень залучати для опрацювання аналітичних,
інформаційних та презентаційних матеріалів, які готуються для Міністра,
працівників структурних підрозділів Міністерства та центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра.
3. Використовувати наявні матеріально-технічну та інформаційну бази
Міністерства.
4. Брати участь у нарадах, засіданнях, конференціях, семінарах з питань,
що належать до компетенції Департаменту (можлива інша назва підрозділу).
Патронатна служба міністра виконує наступні обов’язки:
1) здійснення

збору,

опрацювання

та

узагальнення

експертно-

аналітичних матеріалів для інформаційного забезпечення Міністра;
2) розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення їх
експертизи,

забезпечення

їх

методологічної

цілісності

та

відповідності законодавству;
3) забезпечення планування та моніторинг графіку робочого часу
Міністра, організацію всіх офіційних та протокольних зустрічей на
його рівні;
4) отримання від структурних підрозділів Міністерства документів на
підпис або візування Міністру; перевірка повноти виконання
резолюції,

відповідності

оформлення

проекту

документа

встановленим вимогам, дотримання порядку візування; ведення
обліку зазначених документів в електронному журналі та після
розгляду повернення їх виконавцям;
5) звітування Міністру про якість, повноту та результати виконання
його доручень та розпоряджень;
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6) забезпечення складання плану роботи колегії Міністерства,
доведення затвердженого плану до відома членів колегії та
виконавців;
7) здійснення

документального

забезпечення

засідань

колегії

Міністерства, підготовка стенограм та оформлення протоколів
проведених засідань;
8) забезпечення

координації

роботи

структурних

підрозділів

Міністерства з питань, пов’язаних із спрямуванням діяльності
ЦОВВ,
9) участь в погодженні та внесенні на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розроблених ЦОВВ;
10)

забезпечення

координації

підготовки

та

перекладу

інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів для участі
міністра у міжнародних заходах, зустрічах, міжнародних форумах
(семінарах);
11)

участь у реалізації заходів щодо двосторонніх програм

міжнародного співробітництва, а також проектів та програм
міжнародної технічної допомоги ЄС, урядів іноземних держав,
урядових та міжнародних організацій;
12)

здійснення

комунікації

та

ділової

переписки

з

представництвами іноземних країн та міжнародними організаціями,
участь у міжнародних форумах, конференціях та зустрічах;
13)

забезпечення взаємодії із засобами масової інформації;

14)

забезпечення доступу до публічної інформації;

15)

підготовка в межах компетенції матеріалів для проведення

засідань Громадської ради та участь у її роботі;
16)

інформаційне наповнення рубрик та координація технічної

підтримки офіційного веб-сайту Міністерства;
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17)

ведення діловодства у Департаменті (можлива інша назва

підрозділу) відповідно до Інструкції з діловодства у апараті
Міністерства;
18)

забезпечення дотримання положень Регламенту Міністерства

тощо.
Радники Міністра, як службовці патронатної служби, мають наступні
права:
-

знайомитись у встановленому порядку з документами, матеріалами

та отримувати іншу необхідну інформацію від структурних підрозділів
Міністерства для здійснення покладених на них функцій і завдань;
-

на запрошення Міністра брати участь у засіданнях колегії

Міністерства, координаційних та експертних рад, міжвідомчих комісій,
організаційних

комітетів,

робочих

груп,

а

також

робочих

нарадах,

конференціях, круглих столах та інших заходах, організованих Міністерством;
-

за дорученням міністра супроводжувати його в складі офіційних

делегацій міністерства.
Радники міністра виконують наступні обов’язки:
- у визначені Міністром терміни чи з власної ініціативи готувати та
надавати необхідну інформацію про стан справ на визначених напрямах
діяльності;
- інформувати Міністра про проведену роботу та плани щодо практичної
реалізації покладених завдань;
- організовувати і безпосередньо брати участь у заходах, спрямованих на
забезпечення соціального захисту почесних пенсіонерів, які працювали в
системі підпорядкованої галузі, та членів їх сімей, патріотичне виховання
працівників, формування позитивного іміджу галузі та професії;
- за дорученням Міністра брати участь у міжнародних заходах та
спільних акціях, що проводяться благодійними фондами, громадськими і
релігійними організаціями і мають на меті пропаганду професії, яка

123

представляє підпорядковану сферу діяльності, залучення громадян до
співпраці;
- з допомогою галузевих служб вивчати стан роботи з категоріями
співробітників і ветеранами, які потребують соціального захисту чи посиленої
уваги та вносити пропозиції Міністрові щодо подальшого вдосконалення цієї
діяльності;
- своєчасно виконувати інші доручення Міністра.
Досліджуючи права та обов’язки патронатної служби Міністра, ми
прийшли до висновку, що: по-перше, даний структурний підрозділ має занадто
розширений

вплив

на

всі

підрозділи

міністерства,

що

робить

його

«міністерством в міністерстві»; по-друге, серед обов’язків радників іноді (за
функціональними обов’язками) переважають питання роботи з громадськими
формуваннями, пенсіонерами, вивченням громадської думки(опитуванням), що
на нашу думку, не є головним у загальному їх призначенні.
Саме тому пропонується, по-перше, встановити, що правовий статус
радника – це помічник-консультант політичного діяча. На нього не мали б
розповсюджуватися норми Закону України «Про державну службу»; по-друге,
на законодавчому рівні необхідно визначити напрями компетенції кожного з
радників; по-третє, передбачити щорічне інформування громадськості щодо
обсягу та змісту виконаної роботи та її ефективність; по-четверте, не
підтримуються існування радників на громадських засадах, так як зазначені
суб’єкти не можуть несути відповідальності за консультативні послуги, що
вони надають міністру; по-п’яте, запровадження особистої юридичної
відповідальності радників щодо надання інформації в засобах масової
інформації щодо роботи міністра та Міністерства.
Наступним елементом адміністративно-правового статусу патронатної
служби міністра є принципи її діяльності.
Етимологія слова «принцип» походить від лат. «principium» – «основа»,
«початок» і означає: 1) основні, вихідні положення будь-якої системи, теорії,
ідеологічного напряму і т. ін.; основний закон будь-якої точної науки; 2)
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особливість, покладена в основу здійснення або створення чогось; 3)
правило, покладене в основу діяльності будь-якої організації, товариства і т. ін.
[147, с. 941]; 4) внутрішнє переконання, погляд, що визначає норму поведінки;
5) основа устрою, дії будь-якого механізму, пристрою [148, с. 409; 149, с. 66]; 6)
основні вихідні положення теорії, вчення, науки, світогляду, політичної
організації [150, с. 202]. У свою чергу, юридична довідкова й енциклопедична
література, враховуючи специфіку та загальну спрямованість видань, містить
визначення дефініції «принципи» саме як правової категорії, зокрема:
принципи – це основні засади, вихідні положення, що характеризуються
універсальністю,

загальною

значущістю,

вищою

імперативністю

і

відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і
міжнародного права, політичної, державної чи громадської організації [151, с.
111].
Як слушно зазначають Т.О. Коломоєць та П.С. Лютіков, принципи є
комплексним поняттям, їх розглядають у філософському, соціальному,
юридичному та інших розуміннях [149, с. 67].
В науковій літературі розрізняють принципи права та принципи
діяльності.
Так, провідний вчений в галузі конституційного права, А.М. Колодій
констатує, що категорія «принципи права» має використовуватись у всіх
випадках, коли мова йде про основні положення, що належать до
юриспруденції, термін «принцип» може лише уточнюватись і деталізуватись
залежно від сфери існування і функціональної спрямованості. Принципи права
– це такі відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші
закономірності і підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із
сутністю права і становлять його головні риси, відрізняються універсальністю,
вищою імперативністю і загальною значимістю, відповідають об’єктивній
необхідності побудови і зміцнення певного суспільного ряду; спрямовують і
надають синхронності усьому механізму правового регулювання суспільних
відносин, досконаліше інших розкривають місце права у суспільному житті і
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його розвитку; є критерієм законності й правомірності дій громадян і
посадових осіб, адміністративного апарату і органів юстиції [152, с. 26-27].
В свою чергу П.О. Баранчик під принципами діяльності суб'єктів
публічної

адміністрації

розуміє

законодавчо

закріплені

нормами

адміністративного права обов'язкові та імперативні вимоги, які пред'являє
держава до дій, діяльності та заходів, що здійснюються органами та
посадовими

особами

публічної

влади,

що

встановлюються

з

метою

забезпечення дотримання прав та свобод фізичних та юридичних осіб[153, с.
15].
Підводячи підсумок викладеному, вважаємо, що принципи діяльності
патронатної служби Міністра – це нормативно закріплені обов'язкові та
імперативні вимоги, які пред'являє держава до дій, діяльності та заходів, що
здійснюються патронатною службою Міністра, і встановлюються з метою
забезпечення діяльності Міністра, направленої на реалізацію публічно-правових
зобов’язань та задоволення загальних публічно-правових інтересів.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади», діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і
свобод

людини

забезпечення

і

громадянина,

єдності

державної

гласності,

безперервності,

законності,

політики,

відкритості

прозорості,

та

відповідальності. Також у цій статті зазначається, що міністерства діють за
принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють
за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом.
Вказані принципи діяльності Міністерства є основоположними для
визначення принципів діяльності патронатної служби Міністра.
Так, верховенство права розглядається як пріоритетність у суспільстві,
насамперед,

прав

і

свобод

людини.

Принцип

верховенства

права

характеризується і як верховенство розуму та пов'язується з такими моральноправовими цінностями як справедливість, свобода, добро, гуманізм. Важливим
надбанням є уявлення про те, що цей принцип є універсальним та загальним,
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хоча історично його розглядали тільки як спосіб обмеження державної влади
і створення правової держави. Слушною є думка і про те, що єдиною
справжньою силою забезпечення верховенства права може бути тільки
громадянське суспільство [154, с. 83-84]. Спільним для всіх наукових позицій
щодо сутності принципу верховенства права є його основа, яка випливає з
природного права. Теоріями природного права, у свою чергу, встановлено, що
закони держави не регулюють відносини, але здебільшого намагаються
наблизити

їх

до

конфігурацій

правового

відношення,

що

походить

безпосередньо від морально-правових цінностей.
Права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших
суспільних цінностей, головним об'єктом більшості правових відносин. Так,
відповідно до ст.3 Конституції України людина, її життя та здоров’я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. Права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави. Визнання означених прав і свобод
тягне за собою обов’язок додержуватись і захищати їх, робити все можливе для
реалізації. У правовій державі цей принцип визначає головний сенс і сутність
діяльності будь якого органу. Як писав у своїй монографії В. М. Селіванов,
відповідно до філософії громадянського суспільства законні права та свободи
людини й громадянина та їх гарантії мають визначати межу, що зумовлює і
фіксує не тільки параметри свободи волі індивіда, а й свободи державного
владарювання, зміст та спрямованість діяльності держави, головний обов’язок
якої повинен полягати в утвердженні й захисті законних інтересів, прав і свобод
людини, у забезпеченні гідних умов її життя і водночас сприянні виконанню
людиною своїх обов’язків перед суспільством і державою [155, с. 423].
Принцип законності є похідним від принципу верховенства права. Ідея
верховенства закону є фундаментальною складовою принципу законності,
наріжним каменем існування правової держави, діяльності її органів [156, с.
176]. Цей принцип передусім виражається у вимогах: 1) суворого додержання
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та виконання юридичних норм публічною адміністрацією; 2) забезпечення
дотримання законодавства всіма невладними фізичними та юридичними
особами; 3) забезпечення невідворотності покарання за правопорушення;
4) суворого дотримання правотворчими органами юридичної техніки тощо.
Законність спрямована на гарантування природних прав і свобод особи,
включає передусім вимогу щодо рівності всіх перед законом і судом,
непорушності демократичних і загальнолюдських цінностей, первісності
громадянина порівняно з державою [157, с. 6–7]. Відповідно до Конституції
України органи публічної адміністрації , їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Публічна адміністрація і громадські
організації, їх посадові особи зобов’язані додержуватися Конституції і законів
України.
Принцип безперервності. Безперервність є філософською категорією,
що відображає єдність перервної, поділеної реальності, взаємоперехід окремих
її

ланцюгів.

Зазначений

принцип

затверджує

нерозривність

процесу

управлінської діяльності публічної адміністрації.
Принцип відкритості і прозорості публічної адміністрації є невід’ємною
характеристикою здійснення публічної влади на засадах реальної демократії.
Наявність та динамічне підвищення рівнів відкритості та прозорості публічної
влади перед громадськістю є якісними ознаками демократичних перетворень
суспільства на шляху його еволюційного розвитку.
Підвищення рівня відкритості та прозорості в діяльності публічної
адміністрації сприяє забезпеченню достовірності, оперативності та повноти
інформації щодо управлінських рішень, які зачіпають права та інтереси об’єктів
публічного управління. Крім того, відкритість і прозорість у діяльності
публічної адміністрації здатні не тільки нівелювати напруження в суспільстві,
пов’язане з неадекватними діями влади, найбільш повно та якісно ураховувати
потреби різних соціальних груп, структурованих у громадські угрупування, а й
суттєво підвищити ефективність влади та управління за рахунок залучення
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громадськості до опрацювання управлінських рішень на різних стадіях їх
підготовки, прийняття та реалізації.
Принцип забезпечення єдності державної політики базується на тому,
що виконавча влада як гілка державної влади, організує, планує, координує,
спрямовує й контролює зовнішню і внутрішню політику держави, в межах і на
підставі законів здійснює управління соціальними та економічними процесами,
справляючи

системний

життєдіяльності

людей.

вплив

держави

Відповідно

на

система

всі

сторони

органів,

які

суспільної
спеціально

створюються державою для виконання функцій адміністрування й забезпечення
всебічного функціонування державної влади та суспільства шляхом реалізації
нормативно-правових актів, повинна свою діяльність спрямовувати на
реалізацію єдиної державної політики в сфері захисту публічно-правових
інтересів.
Принцип

гласності

полягає

у

визнанні

необхідності

й

вимозі

обов’язкового дотримання безперешкодного руху інформаційних потоків у
межах політико-правової системи. Цей принцип відкидає будь-які перепони на
шляху суспільно значущої інформації, за винятком лише мінімальних
правообмежень, необхідних для забезпечення національної безпеки та
обороноздатності, і водночас вимагає від держави налагодження міцних,
постійних зв’язків з громадськістю. При цьому швидкий розвиток засобів
масової комунікації значно полегшує інформаційний обмін, дає змогу якісно та
кількісно його покращити, і водночас робить все більш проблематичним
приховування відомостей від широких кіл громадськості. На відміну від
попередніх принципів, принцип гласності не відображений у тексті Конституції
у вигляді окремої норми, але випливає зі змісту низки конституційних норм
(зокрема, з положень ст.57, ч.1 ст.84, ч.2,3 ст.94, п.7 ст.129) і прямо закріплений
у багатьох законах, що визначають статус органів публічної адміністрації.
Принцип

відповідальності

в

управлінській

діяльності

означає

відповідальність за якість підготовлених і прийнятих управлінських рішень, їх
оперативне виконання. Він призваний стимулювати добросовісне і вірне
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виконання службових обов’язків, а у разі невиконання свідомо зазнавати
передбачених законодавством заходів юридичної відповідальності. Підготовка
чи прийняття помилкових управлінських рішень є окремим випадком
невідповідного виконання визначених нормативними актами обов’язків, та
утворює склад певного проступку.
Принцип єдиноначальності - це основоположна ідея організації та
управління колективом людей однією людиною, яка наділена владними
повноваженнями, керує своїми підлеглими і має право приймати відповідальні
рішення, що регулюють поведінку і відносини між співробітниками в процесі
спільної праці, задля досягнення цілей організації. Принцип єдиноначальності
притаманний людині - керівникові, а не організації. Він є центральним,
системоутворюючим
Єдиноначальність

принципом

прямо

у

пов’язана

системі
з

принципів

персональною

управління.

відповідальністю

керівників за результати прийнятих рішень і є важливим засобом забезпечення
оперативності управління.
Окрім загальних принципів діяльності патронатної служби міністерства
можна виокремити спеціальні принципи їх діяльності, а саме:
-

принцип системності, який означає, що для виконання поставлених

задач та функцій, які стоять перед даним підрозділом, його адміністрування та
взаємодія поширюються на всі структурні підрозділи міністерства та його
територіальні органи;
-

принцип багатофункціональності даних підрозділів передбачає

багатовекторність змісту їх діяльності;
-

принцип інтеграції означає, що вся діяльність повинна інтегруватися

заради досягнення спільної цілі;
-

принцип мобільності передбачає можливість системи управління

змінюватися в порядку реагування на вимоги політичного діяча;
-

принцип

індивідуального

підходу

передбачає

врахування

індивідуальних особливостей, рівня професіональної підготовки, навичок і
досвіду управлінців;
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-

принцип об'єктивності і повноти інформації має на увазі надання

об'єктивної і повної інформації по всім напрямкам підконтрольної галузі
політичному діячу, забезпечення діяльності якого вони здійснюють;
-

принцип оптимізації, спрямований на створення умов для ефективної

реалізації функцій, покладених на патронатну службу Міністра.

2.4 Юридична відповідальність патронатної служби міністра
Сутність юридичної відповідальності, незважаючи на її розробленість у
юридичних науках, є дискусійною. Питання про поняття юридичної
відповідальності розглядалися у наукових працях О.С. Йоффе, І. С. Самощенка,
О. Є. Лейста тощо. Разом з тим, наукові пошуки не призвели до можливості
однакового

трактування

поняття

юридичної

відповідальності.

Кожен

представник наукової школи виокремлює ряд ознак, які є визначальними, на
його думку, щодо сутності зазначеного явища.
Розглянемо сутність наведених у науковій літературі понять «юридичної
відповідальності» і спробуємо визначити місце у правовій системі з метою
наведення авторського поняття «юридична відповідальність патронатних служб
Міністра».
Так, А. В. Пєтров відзначає, що юридична відповідальність – це
передбачений
перетерплювати

санкцією
певні

правової
позбавлення

норми

обов’язок

особистого,

правопорушника

матеріального

або

організаційного характеру за скоєне правопорушення [158, с. 112]. В той же час
О. С. Йоффе зауважує, що специфіка юридичної відповідальності полягає в
покаранні, карі за скоєний делікт. Ця основна риса відрізняє юридичну
відповідальність від будь-яких інших владно-примусових засобів державного
впливу. На його думку, правова відповідальність – це особливий, державнопримусовий захід, що покладає на відповідального суб’єкта істотно нові,
додаткові обмеження, які полягають або у позбавленні права, або в покладенні
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обов’язку (наприклад, сплатити неустойку), або у позбавленні права,
поєднаного з покладенням обов’язку. Відповідальність як форма державного
примусу, на відміну від інших державно-примусових засобів, зазначена лише в
штрафних (каральних) санкціях. Тому реалізація їх не що інше, як юридична
відповідальність [159, с. 38–39].
Зазначені вчені загострюють

увагу лише на караності юридичної

відповідальності, що, на нашу думку, звужує зазначене явище, так як окрім
караності основним призначенням даного інституту є профілактика щодо
вчинення наступних протиправних вчинків, про що не згадується у зазначених
дефініціях.
С.Н.

Братусь

трактує

юридичну

відповідальність

як

виконання

зобов’язання на підставі державного чи прирівняного до нього суспільного
примусу, добровільне же виконання зобов’язання юридичною відповідальністю
не є, відповідальність – не правовідносини, а атрибут, властивість обов’язку на
тій стадії його реалізації, коли вона не виконується добровільно, навіть при
бажанні зобов’язаної особи, і тому застосовується державний примус [160,
с. 102]. З цього приводу необхідно зауважити про те, що юридична
відповідальність не завжди супроводжується добровільністю виконання
покарання. Важливо також зауважити, що основна мета даного інституту –
осмислення правопорушником власного протиправного вчинку і готовність
даного суб’єкта понести покарання за нього.
М. Х. Фарукшин вважає, що юридична відповідальність і правовідносини
– це незбіжні поняття. Охоронні правовідносини породжуються самим
правопорушенням. Юридична
встановлення

об’єктивного

ж

відповідальність виникає лише

факту

правопорушення

(його

після

визнання)

компетентними органами або особами. Охоронні правовідносини реалізуються
у двох стадіях. На першій стадії – розгляду встановлюється факт вчинення
правопорушення.

На

відповідальності

–

другій

–

покладення

безпосередньо

правопорушника [161, с. 67–68].

й

реалізація

здійснюється

юридичної

відповідальність
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А. О. Нечитайленко встановлює що, юридична відповідальність являє
собою засудження неправомірної поведінки особи з боку держави, яка
виражається в застосуванні до правопорушників компетентними органами
заходів державного примусу у вигляді юридичних санкцій в суворій
відповідності з вимогами чинного законодавства [162, с. 151].
В.Ф. Погорілко

визначає

відповідальність

як

правовідносини

між

державою та порушником, до якого застосовуються юридичні санкції з
негативними для нього наслідками [163, с. 68].
О.Ф. Скакун характеризує юридичну відповідальність як охоронне явище,
а саме – як передбачений законом вид і міру державно-владного (примусового)
притерпіння особою позбавлення особистого, організаційного та майнового
характеру за скоєне правопорушення [164, с. 466].
А. С. Шабуров

підкреслює,

що

юридична

відповідальність

–

це

застосування до правопорушника передбачених санкцій юридичної норми
заходів державного примусу, що виражаються у формі позбавлень особистого,
організаційного або майнового характеру [165, с. 434-435].
В. С. Нерсесянц зазначає що, юридична відповідальність – це примусовий
захід за правопорушення, передбачений санкцією порушеної норми й
застосований до правопорушника компетентним державним органом або
посадовою особою в належному процесуально-правовому порядку [166, с. 522].
Наведене викликає зауваження, пов’язане з тим, що не завжди державні органи
застосовують заходи покарання до правопорушників.
П. М. Рабінович кваліфікує юридичну відповідальність як закріплений у
законодавстві

й

забезпечуваний

державою

юридичний

обов’язок

правопорушника зазнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому
належали [167, с. 161].
К. В. Басін, досліджуючи природу юридичної відповідальності, акцентує
увагу на тому, що це засіб державного впливу на поведінку суб’єктів, що в разі
активного добровільного виконання обов’язку передбачає застосування
заохочувальних засобів, а в разі скоєння правопорушення викликає охоронні
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правовідносини та можливість застосування засобів примусового характеру
[168, с. 31].
В. М. Сущенко

під

юридичною

відповідальністю

розуміє

праводієздатність будь-якої фізичної чи юридичної особи звітувати державі з
власної ініціативи або примусово за результати власної правомірної чи
неправомірної поведінки (діяльності) та зазнавати з боку держави оцінки
(санкції на застосування покарання чи заохочення) такої поведінки (діяльності)
[169, с. 51-57]. Не зовсім можемо погодитися з твердженням про звітування
особи «за результати власної правомірної поведінки», так як об’єкт відносин
може знаходитися в стані пасивного виконання правових приписів, що не
передбачає звітування.
Л. І. Спірідонов зазначає, що ті юридичні наслідки, що з державним
примусом не пов’язані, юридичною відповідальністю не є. Вони є реакцією
суспільства і держави на правопорушення. Тому є мірою державного примусу,
що відображається у негативних наслідках для правопорушника, що настає у
вигляді обмежень особистого і майнового порядку [170, с. 285–286].
В. І. Гойман розглядає юридичну відповідальність як у широкому
(філософському), так і у вузькому значенні. В першому випадку поняття
відповідальності трактується як відношення особи до суспільства і держави, до
інших осіб з точки зору виконання нею певних вимог, свідомого і правильного
розуміння громадянином своїх обов’язків по відношенню до суспільства,
держави та інших осіб. У вузькому або спеціально-юридичному значенні
юридична відповідальність інтерпретується як реакція держави на скоєне
правопорушення. В даному випадку юридична відповідальність є обов’язком
особи перетерплювати певні позбавлення державно-владного характеру,
передбачені законом, за скоєне правопорушення [171, с. 241]. Не зрозуміло в
цьому випадку використання терміну «державно-владного характеру», і що ж
входить до переліку таких перетерплювань?
Таким чином, незважаючи на різноманітність думок щодо визначення
сутності юридичної відповідальності, відзначимо, що загальна мета всіх видів
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відповідальності полягає у охороні правопорядку за допомогою заходів
публічного примусу. Ця мета, в залежності від характеру правопорушень і їх
наслідків, досягається або примусовим поновленням порушених прав та
припиненням протиправних дій, або покаранням правопорушника, або
поєднанням того і іншого [172, с. 592].
Підсумовуючи

відзначимо,

що

основними

ознаками

юридичної

відповідальності є: 1) юридична відповідальність настає лише за скоєне
правопорушення (протиправну, винну дію чи бездіяльність); 2) основною
підставою застосування юридичної відповідальності є склад правопорушення
(об’єкт, об’єктивна сторони, суб’єкт, суб’єктивна сторона); 3) встановлюється
державою в нормах права (до правопорушників застосовуються санкції
відповідних норм); 4) здійснюється компетентними державними органами,
уповноваженими особами й іншими суб’єктами, що мають таке право,
відповідно до встановленої процедури; 5) проявляється в негативних
юридичних наслідках особистісного (позбавлення волі), організаційного
(звільнення з роботи) та майнового (штраф) характеру; 6) є видом державного
впливу (примусу) та реалізується через покарання чи відновлювальні заходи
[173, с. 141].
Основні засади функціонування інституту юридичної відповідальності
визначені у ст.ст. 58, 60, 61, 62, 63, 92 Конституції України, згідно до яких
(наприклад, п. 22 ст. 92 Основного Закону), юридична відповідальність
наступає у виді цивільно-правової, кримінальної, адміністративно-правової та
дисциплінарної виключно на підставі закону за вчинення відповідних
правопорушень.
Патронатна служба міністра несе юридичну відповідальність як і інші
суб’єкти адміністративного права. Підставою юридичної відповідальності є
правопорушення, а притягнення до юридичної відповідальності можливе тільки
у визначеному процесуальному порядку.
Правові засади юридичної відповідальності посадових осіб патронатної
служби міністра передбачені у Конституції України та Законі України «Про
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центральні органи виконавчої влади». Відповідно до ст. 27 цього Закону
«Посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову
відповідальність

відповідно

до

Закону.

Шкода,

завдана

незаконними

рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади при здійсненні ними своїх повноважень,
відшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом. Держава
має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, які заподіяли шкоду, у розмірах і
порядку, визначених законодавством». Відповідно працівники патронатної
служби міністра несуть відповідальність також за законом України «Про
державну службу» (п. 7 ст. 12 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади»). Слід відзначити, що вказані посадові особи підлягають
юридичній відповідальності не тільки за дії, що заподіють шкоду інтересам
держави, але й за рішення і дії, що обмежують, або порушують права та
свободи громадян.
Відповідно, юридична відповідальність працівників патронатної
служби міністра - це нормативна, гарантована та забезпечена державним
переконанням або примусом міра реагування держави на дотримання та
виконання норм права працівниками патронатної служби Міністра, у їх
правомірній поведінці, що схвалюється або заохочується державою, а у
випадку порушення норм права - обов'язок працівника патронатної служби
претерпіти

осуд,

обмеження

прав

особистого,

матеріального

та

організаційного характеру.
Основним видом юридичної відповідальності працівників патронатної
служби міністра є дисциплінарна відповідальність. Адже зміцнення дисципліни
і законності в діяльності патронатної служби

безпосередньо пов’язане зі

станом дисципліни, рівнем етики і культури, а також фахової підготовки
помічників,

радників

тощо.

Дотримання

службової

дисципліни,

субординаційних вимог є одним із основних обов’язків посадової особи.
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Порушення службової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне
виконання з вини працівника без поважних причин, покладених на нього
службових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного
стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством. Тобто
підставою дисциплінарної відповідальності посадових осіб патронатної служби
міністра

є

вчинення

ними

дисциплінарного

проступку

–

винного,

протиправного порушення службових обов’язків.
Дисциплінарний проступок - це є винна протиправна дія (бездіяльність)
особи, яка знаходиться у трудових відносинах, порушуючи внутрішній
трудовий розпорядок, трудові обов'язки, правила спільної праці [174, с. 231].
Існує позиція, що дисциплінарний проступок як безпідставне, навмисне
невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків особами, які
перебувають у трудових відносинах з конкретним підприємством [175, с. 12].
Найбільш вичерпним, на нашу думку, є визначення В.В. Зуй, яка
характеризує дисциплінарний проступок як невиконання або неналежне
виконання державним службовцем своїх службових обов’язків, перевищення
своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням
державної служби, а також вчинення проступку, який порочить його як
державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він
працює[117, с. 167].
Важливим

у

сфері

дисциплінарної

відповідальності

працівника

патронатної служби міністра є те, що його діяння можна вважати
дисциплінарним проступком тільки тоді, коли наявні всі обов’язкові ознаки
складу такого проступку, вчиненого зазначеним суб’єктом. Це свідчить про
необхідність визначення й розуміння складу дисциплінарного проступку
працівника патронатної служби Міністра. В іншому ж випадку можливо
необґрунтоване

та

несправедливе

притягнення

такого

суб’єкта

до

дисциплінарної відповідальності. Виходячи з класичного визначення будьякого правопорушення, його склад завжди утворюють об’єкт, об’єктивна
сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. Відповідно до цієї конструкції слід
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проаналізувати склад дисциплінарного проступку працівника патронатної
служби Міністра.
Об’єктом дисциплінарного проступку працівника патронатної служби
Міністра, на нашу думку, є відносини, які забезпечують діяльність міністра, а
також відносини, що становлять зміст службової діяльності вказаного
працівника. На думку Опеннгейма, об’єктом дисциплінарного проступку
завжди є службовий обов’язок, причому його зміст з формальної точки зору
однаковий для всіх службовців. Суть цього обов’язку полягає в достойній
поведінці як при здійсненні службових повноважень, так і поза службою, у
виконанні всього, що передбачає службова етика, і в утриманні від того, що з
нею несумісне[176, с. 54]. Відтак працівника патронатної служби Міністра,
порушуючи свої обов’язки і обмеження, пов’язані з забезпеченням виконання
завдань та функцій, покладених на Міністра, спричиняє шкоду таким
суспільним

відносинам,

які

становлять

зміст

службової

діяльності,

правопорядку у сфері державно-службових відносин та авторитету патронатної
служби взагалі. Тобто, працівник патронатної служби міністра при вчиненні
дисциплінарного проступку, безпосередньо завдає шкоди службовій дисципліні
та авторитету як міністра так і міністерства.
Необхідно підкреслити, що окрім порушення норм закону України «Про
державну службу», КЗпП, які розповсюджуються на працівника патронатної
служби міністра і передбачають дисциплінарну відповідальність за порушення
встановленого порядку, правового режиму трудової діяльності, вказаний
працівник несе дисциплінарну відповідальність за не виконання, неналежне
виконання суб’єктивних розпоряджень Міністра, в межах забезпечення його
діяльності. Тобто Міністр, який самостійно визначає персональний склад
патронатної служби може за власним розсудом його звільнити. Звідси можливо
визнати дуалістичний зміст дисциплінарної відповідальності працівників
патронатної служби Міністр, вона наступає за: а) порушення норм закону
України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю(далі – КЗпП
України); б) рішення Міністра, діяльність якого забезпечує працівник
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патронатної служби Міністра, шляхом виконання своїх функціональних
обов’язків.
Необхідно також наголосити на тому, що працівників патронатної
служби міністра звільняють також у зв’язку зі звільненням міністра, тобто в
цьому випадку взагалі відсутні підстави будь-якої відповідальності.
Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку працівника патронатної
служби Міністра, як обов’язкова ознака його складу, є зовнішнім вираженням
протиправної

поведінки.

Об’єктивні

риси

дисциплінарного

проступку

виявляються у здійсненні діяння, що завдає або може завдати шкоди певним
суспільним відносинам. Протиправне діяння дисциплінарного проступку може
бути здійснено у формі дії або бездіяльності, яке несе негативні наслідки, що
визначають як завдану шкоду об’єкту такого проступку. Дисциплінарний
проступок працівника патронатної служби Міністра, згідно з чинним
законодавством про державну службу, може проявлятися у невиконанні або
неналежному виконанні працівника службових обов’язків, перевищенні своїх
повноважень, порушенні обмежень, пов’язаних з проходженням державної
служби, а також у вчинку, який порочить його як працівника патронатної
служби міністра або дискредитує державний орган, в якому він працює.
Суб’єктом дисциплінарного правопорушення може бути тільки фізична
осудна особа. При цьому вік такої особи може бути різним [177, с. 15]. З
суб’єктивної сторони дисциплінарні проступки характеризуються виною у
формі умислу або необережності. Дисциплінарна відповідальність завжди
пов’язана із невиконанням або неналежним виконанням працівником своїх
службових обов’язків, тобто порушенням службової дисципліни.
За порушення службової дисципліни працівника патронатної служби
міністра відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України [178]
може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана чи
звільнення з роботи. Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути
застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 КЗпП України,
а також п. 3, ст.12 закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
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Відповідно до статті 14 Закону «Про державну службу» до державного
службовця можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
1) попередження про неповну службову відповідність; 2) затримка до одного
року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. До
працівника патронатної служби міністра за невиконання чи неналежне
виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення
обмежень, а також за вчинок, який порочить його як працівника патронатної
служби міністра або дискредитує Міністерство, як міра відповідальності
застосовується звільнення (на працівника патронатної служби міністра
поширюється дія законодавства про державну службу, але з певними
обмеженнями (особливостями)).
Працівник, якого притягнуто до кримінальної або адміністративної
відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади
після набрання рішенням суду законної сили, відповідно до вимог ст. 30 Закону
України «Про державну службу».
Дисциплінарне стягнення (захід дисциплінарного впливу) оформляється
наказом управління та повідомляється в триденний термін працівникові, на
якого воно накладене, під розписку. Наказ про застосування до працівника
дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу), в необхідних
випадках, доводиться до відома інших працівників.
Слід

відзначити,

що

застосування

заходів

дисциплінарної

відповідальності до працівника патронатної служби міністра переслідує
загальні цілі юридичної відповідальності в сучасному суспільстві: захист
правопорядку та законності, а також має своєю метою відновлення порушених
державно-службових відносин та запобігання негативним наслідкам вчиненого
правопорушення, зміцнення у працівників поваги до законності, прав та свобод
громадян, державної дисципліни, а також запобігання новим правопорушенням
[179, с. 207].
Таким чином, дисциплінарна відповідальність працівника патронатної
служби Міністра, як вид юридичної відповідальності, полягає в накладенні на
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порушника службової дисципліни несприятливих позбавлень морального,
матеріального чи організаційного характеру, і є одним із засобів забезпечення
відповідності діяльності і поведінки працівника патронатної служби міністра
встановленим нормам моралі, етики, культури та службової дисципліни.
Таким

чином,

дисциплінарна

відповідальність

працівника

патронатної служби міністра – це обов’язок працівника відповідати перед
Міністром за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне
стягнення, в межах визначених законодавством.
Наступним видом юридичної відповідальності, що може бути застосована
до працівника патронатної служби міністра є адміністративна відповідальність.
Значний внесок у розвиток інституту адміністративної відповідальності
зробили такі вчені-адміністративісти, як А. Б. Агапов, О. М. Бандурка,
Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, А. Т. Комзюк, В. К. Колпаков,
О. І. Миколенко, І. В. Тимошенко та ін..
Адміністративна відповідальність, як зазначає І. П. Голосніченко, означає
застосування, реалізацію адміністративного стягнення. Такий підхід є
об’єктивним у визначенні адміністративної відповідальності. Це обов’язок
особи відповідати перед державою в особі її органу за вчинене протиправне
діяння

в

межах

відповідальність

встановленого
характеризується

законом

стягнення.

негативною

Адміністративна

реакцією

держави

на

протиправні прояви окремих фізичних осіб шляхом установлення відповідних
правил, заборон і адекватних їх порушенням санкцій відносно порушників. Це,
з одного боку, державний примус, міра стягнення за винне вчинене
правопорушення, з іншого – обов’язок винного нести негативні для нього
наслідки [180, с. 7].
Характерними

рисами

адміністративної

відповідальності

є:

1) адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного
примусу і володіє усіма його якостями, які відрізняють її від інших видів
юридичної відповідальності; 2) підставою адміністративної відповідальності є
особливий

вид

правопорушення

–

адміністративний

проступок;
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3) адміністративна

відповідальність

переважно

наступає

внаслідок

правопорушень у сфері загальнодержавних, а не приватноправових інтересів
[181, с. 10]; 4) суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути як
фізичні так і юридичні особи, тоді як в кримінальній та дисциплінарній – тільки
фізичні особи; 5) суб’єктом притягнення до відповідальності є орган
адміністративної юрисдикції (орган виконавчої влади, а в передбачених
законом випадках – суд); 6) між суб’єктом притягнення до відповідальності і
особою, котра притягується до відповідальності, відсутні відносини службового
підпорядкування [182, с. 10-15]; 7) в окремих випадках її заходи можуть
застосовуватися також при звільнені від кримінальної відповідальності, тобто
за діяння, що містять ознаки злочинів, які не становлять великої суспільної
небезпеки [183, с. 6]; 8) процедура (процес) притягнення до адміністративної
відповідальності більш проста, оперативна і економічна у порівнянні з
аналогічними проявами інших видів юридичної відповідальності (кримінальної
та цивільно-правової) [184, с. 15-17]; 9) засобами реалізації адміністративної
відповідальності є самостійні примусові заходи – адміністративні стягнення
[185, с. 211]; 10) законодавством встановлений особливий порядок притягнення
до адміністративної відповідальності; 11) адміністративна відповідальність
врегульована нормами адміністративного права, що містять вичерпні переліки
адміністративних

проступків,

адміністративних

стягнень

і

органів,

уповноважених їх застосовувати.
Крім того, Д. М. Бахрах виділяє три підстави адміністративної
відповідальності, а саме:
1) нормативну

підставу,

тобто

систему

норм,

які

регулюють

адміністративну відповідальність;
2) фактичну підставу, тобто діяння конкретного суб’єкта, який порушує
правові

приписи,

що

охороняються

(адміністративний проступок);

адміністративними

санкціями
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3) процесуальну підставу, тобто акт компетентного органа про
накладання конкретного адміністративного стягнення за вчинення конкретного
адміністративного проступку.
Для настання реальної відповідальності треба, щоб в сукупності і
наявності були всі три підстави і саме в такій послідовності. Перш за все
повинна бути норма, яка встановлює обов’язок і санкцію за її невиконання.
Потім може виникнути фактична підстава – противоправне діяння. При
наявності норми і діяння, яке її порушує, уповноважений суб’єкт у
встановленому законом порядку має право застосувати стягнення за
правопорушення [186, с. 342-344].
У ст. 92 Конституції України адміністративну відповідальність визначено
як один з основних видів юридичної відповідальності. Вона є наслідком
невиконання чи неналежного виконання особою норм адміністративного
законодавства, що тягне невідворотне реагування держави на адміністративні
правопорушення (проступки), та встановлюється виключно законами тощо.
Отже, адміністративна відповідальність - це різновид юридичної
відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в
особі уповноважених органів на відповідну категорію протиправних діянь
(насамперед адміністративних проступків), а особи, які вчинили зазначені
правопорушення, повинні відповісти перед уповноваженим державним органом
за свої неправомірні дії і понести адміністративне стягнення в установлених
законом формах і порядку[187, с. 140].
До адміністративної відповідальності працівник патронатної служби
міністра притягається на загальних підставах. Разом з тим, розглядаючи
особливості юридичної відповідальності працівника патронатної служби
міністра, слід звернути увагу на те, що вони є суб’єктами відповідальності за
корупційні правопорушення.
Порядок та підстави притягнення працівника патронатної служби
міністра до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення
визначені у Законі України від 14 жовтня 2014 року «Про запобігання
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корупції»[188],

який

визначає

правові

та

організаційні

засади

функціонування системи запобігання корупції в державі, зміст та порядок
застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо
усунення наслідків корупційних правопорушень.
Відповідно до положень цього Закону фактичною підставою притягнення
працівника патронатної служби міністра до кримінальної, адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності є вчинення останніми
корупційного правопорушення. Частина 9 ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції» визначила поняття правопорушення, пов’язаного з
корупцією, під яким розуміється діяння, яке порушує встановлені Законом
України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за
скоєння

яких

законом

встановлено

кримінальну,

адміністративну,

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Під корупцією розуміється використання особою наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання
неправомірної

вигоди

або

прийняття

такої

вигоди

чи

прийняття

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди зазначеній у законі
особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити
цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей.
Корупційне правопорушення характеризується рядом ознак, які властиві
як адміністративному проступку, так і кримінальному злочину. Так, аналіз ч. 1
ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення [189], яка визначає
поняття адміністративного правопорушення, ст. 11 Кримінального Кодексу
України [190], яка визначає поняття злочину, ч.ч. 5, 9 ст. 1 Закону України
«Про запобігання корупції», які визначають поняття правопорушення,
пов’язаного з корупцією, та корупцію, дає змогу виділити наступні ознаки
правопорушення, пов’язаного з корупцією: по-перше, правопорушення,
пов’язане з корупцією – це виключно діяння, тобто дія чи бездіяльність, акт
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зовнішньої поведінки особи, що відображає його ставлення до інших людей,
держави і суспільства. Це означає, що думки, бажання, інші прояви психічної
діяльності особи юридичного значення не мають; по-друге, до ознак
правопорушення, пов’язаного з корупцією належить його протиправність,
тобто зовнішнє вираженням його суспільної шкідливості. Це означає, що серед
усіх діянь, які визнаються протиправними, корупційними є лише ті, що прямо
вказані в Законі України «Про запобігання корупції», Кодексі України про
адміністративні правопорушення, Кримінальному Кодексі України; по-третє,
важливою ознакою правопорушення, пов’язаного з корупцією, є винність.
Тобто, корупційним діянням може бути тільки винне діяння, яке відображає
негативне внутрішнє ставлення особи до інтересів інших осіб. Вина – це
психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого діяння і його
наслідків, яке виявляється у формі умислу або необережності; по-четверте,
обов’язковою

ознакою

корупційного

правопорушення

є

кримінальна,

адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна караність. Караність
свідчить про те, що правопорушенням, пов’язаним з корупцією, визнається
лише таке протиправне, винне діяння, за яке законодавством передбачено
застосування відповідного покарання. Це дозволяє відмежувати корупційне
правопорушення від інших протиправних вчинків [191, с. 20].
Отже, за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, працівники
патронатної служби міністра можуть бути притягнуті до кримінальної,
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в
установленому законом порядку. Таким чином, вид юридичної відповідальності
залежить від виду правопорушення, пов’язаного з корупцією, яке передбачено
відповідно

у

адміністративні

Кримінальному

Кодексі

правопорушення

України,

(Глава

Кодексі

13-А

України

про

«Адміністративні

правопорушення, пов’язані з корупцією» КУпАП).
Підсумовуючи відзначимо, що працівники патронатної служби міністра
несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
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До

адміністративної,

кримінальної

та

цивільно-правової

відповідальності працівники патронатної служби міністра притягаються на
загальних підставах. Працівники патронатної служби міністра підлягають
юридичній відповідальності не тільки за дії, що заподіють шкоду інтересам
держави, але й за рішення і дії, що обмежують, або порушують права та
свободи громадян.
Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
працівники

патронатної

служби

міністра

при

здійсненні

ними

своїх

повноважень, відшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному
законом. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до працівники
патронатної служби Міністра, які заподіяли шкоду, у розмірах і порядку,
визначених законодавством [192].

Висновки до розділу 2
Дослідивши концепцію адміністративно-правового статусу патронатної
служби міністра ми прийшли до наступного.
Адміністративно-правовий

статус

органу виконавчої

влади

–

це

сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, які характеризують
зміст діяльності даного органу, та направлені на реалізацію прокладених на
нього завдань та функцій держави по реалізації публічно-правових зобов’язань.
Елементами адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади
є: 1) цілі, задачі і функції та принципи діяльності органу; 2) правові приписі, що
регламентують порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію органу, його
структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; 3) компетенція, як
сукупності владних повноважень і підвідомчості; 4) юридична відповідальність.
Адміністративно-правовий

статус

міністра

це

більш

стійке

і

концентроване явище, яке містить усю сукупність правових можливостей носія
публічної влади, юридичного інструментарію, що забезпечують належне
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здійснення політичних функцій. Тому до структури цього поняття, необхідно
включати наступні елементи: а) службові права; б) службові обов'язки; в)
повноваження; г) правосуб'єктність міністра; д) політичну відповідальність. Ці
елементи повинні в повному обсязі розкривати правову природу статусу
міністра, містити всі правові можливості, які надані зазначеному суб’єкту для
ефективної реалізації професійних завдань та досягнення соціальних цілей
виконавчої влади.
Адміністративно-правовий

статус

міністра

визначає

сутність

та

особливості адміністративно-правового статус патронатної служби міністра.
Хоча, адміністративно-правовий статус суб’єкта, в теоретичному плані, не
може зумовлювати зміст адміністративно-правового статусу підрозділу
центрального органу виконавчої влади – міністерства. Дійсно, с точки зору,
правосуб’єктності, то це так, але з точки зору призначення даного підрозділу,
який саме створений, для забезпечення діяльності даної політичної особи щодо
виконання покладених на нього прав та обов’язків, то про це можна говорити.
Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра - це
комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів (мета, завдання,
функції, принципи діяльності, порядок утворення, реорганізації, ліквідації,
компетенція (сукупність владних повноважень і підвідомчості), юридична
відповідальність), спрямованих на забезпечення діяльності політичного діяча
(міністра).
Структура

адміністративно-правового

статусу

патронатної

служби

міністра складається з наступних елементів: 1) мета, завдання, функції; 2)
принципи діяльності; порядок утворення, реорганізації, ліквідації тощо; 3)
компетенція (сукупність владних повноважень і підвідомчості); 4) юридична
відповідальність.
Мета патронатної служби міністра визначається у сприянні по організації
всебічного виконання завдань та функцій, покладених на Міністра, які
направленні на розвиток та процвітання соціуму, задоволення публічних
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інтересів, шляхом формування та реалізації державної політики в одній або
декілька сферах.
Завдання патронатної служби - це допомога міністрові у здійсненні його
повноважень, забезпеченні його зв'язків із структурними підрозділами
Міністерства та органами, діяльність яких координує Міністр, а також з
органами державної влади, міжнародними організаціями, засобами масової
інформації, громадськістю, а також виконанні інші доручення Міністра.
Мета, так і завдання патронатних служб міністрів в системі публічного
адміністрування повинні бути типовими, так як міністри як політичні діячі,
члени Кабінету Міністрів України виконуючи свої політичні функції
потребують

інформаційного,

консультативного,

експертно-аналітичного,

правового та іншого забезпечення власної діяльності, направленої на реалізацію
проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі
амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах
праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти,
науки

і

культури,

охорони

природи,

екологічної

безпеки

і

природокористування.
Функції патронатної служби міністра – це система взаємопов’язаних
організаційно-правових алгоритмів діяльності, що спрямовані на реалізацію
завдань, які поставлені перед нею (патронатною службою).
Враховуючи призначення патронатної служби Міністра, а також ті
завдання, що покладаються на неї, функції діяльності патронатної служби
міністра поділяються на: 1. Політико-адміністративні: директивні, нормотворчі,
інформаційно-аналітичні, організаційні, секретаріату, кадрові; 2. Економічні. 3.
Соціальні. 4. Гуманітарні: міжнародні, науково-дослідні, прес-служби.
Компетенція патронатної служби міністра – це сукупність прав та
обов’язків, що складають систему повноважень направлених на забезпечення
діяльності міністра (політичного діяча).
Дослідження компетенції радників міністра дало можливість: по-перше,
запропоновано встановити, що правовий статус радника – це помічник-
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консультант політичного діяча, на нього не розповсюджуються норми закону
України «Про державну службу»; по-друге, на законодавчому рівні необхідно
визначити напрямок компетенції кожного з радників; по-третє, щорічне
інформування громадськості щодо обсягу та змісту виконаної роботи та її
ефективність; по-четверте, не допустимість існування радників на громадських
засадах, так як зазначені суб’єкти не несуть відповідальності за консультативні
послуги, котрі вони надають міністру; по-п’яте, запровадження особистої
юридичної відповідальності радників щодо надання інформації в засобах
масової інформації щодо роботи міністра та Міністерства.
Принципи діяльності патронатної служби міністра – це нормативно
закріплені обов'язкові та імперативні вимоги, які пред'являє держава до дій,
діяльності та заходів, що здійснюються патронатною службою міністра, і
встановлюються з метою забезпечення діяльності Міністра, направленої на
реалізацію публічно-правових зобов’язань та задоволення загальних публічноправових інтересів.
Спеціальними принципами діяльності патронатної служби міністра є:
принцип системності, принцип багатофункціональності, принцип інтеграції,
принцип мобільності системи управління, принцип індивідуального підходу,
принцип об'єктивності і повноти інформації, принцип оптимізації.
Юридична відповідальність працівників патронатної служби міністра - це
нормативна, гарантована та забезпечена державним переконанням або
примусом міра реагування держави на дотримання та виконання норм права
працівниками патронатної служби Міністра, у їх правомірній поведінці, що
схвалюється або заохочується державою, а у випадку порушення норм права обов'язок працівника патронатної служби перетерпіти осуд, обмеження прав
особистого, матеріального та організаційного характеру.
Дисциплінарна відповідальність працівника патронатної служби міністра
– це обов’язок працівника відповідати перед Міністром за скоєний ним
дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне стягнення, в межах
визначених законодавством.
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Дослідження дисциплінарної відповідальності працівника патронатної
служби міністра дає можливість говорити про її дуалістичний характер, вона
наступає за: а) порушення норм закону України «Про державну службу» та
Кодексу законів про працю; б) рішення Міністра, діяльність якого забезпечує
працівник

патронатної

служби

Міністра,

шляхом

виконання

своїх

функціональних обов’язків. відповідальності. Поряд з цим наголошується на
тому, що працівників патронатної служби міністра звільняють також у зв’язку
зі звільненням міністра, тобто в цьому випадку взагалі відсутні підстави будьякої відповідальності.
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРОНАТНОЇ
СЛУЖБИ МІНІСТРА
3.1 Міжнародний досвід щодо діяльності патронатних служб
керівників органів виконавчої влади
Сьогодні для узагальнення наукової позиції відомі вчені, досліджуючи
політичні, економічні та юридичні аспекти функціонування українського
суспільства, досить часто посилаються на досвід інших держав. Це є досить
позитивним явищем. Як казав Великий Кобзар, «І чужому научайтесь, і свого
не цурайтесь» [193].
Визначення основних шляхів удосконалення діяльності патронатної
служби міністра потребує, перш за все, проведення змістовного аналізу досвіду
зарубіжних країн у цій сфері. Вивчення організаційної структури, основних
тенденцій, напрямів діяльності патронатних служб, що діють в структурі
органів виконавчої влади іноземних держав, дозволить виробити інноваційні та
організаційно-правові заходи щодо удосконалення адміністративно-правового
статусу патронатних служб Міністра з урахуванням національних особливостей
України.
Безумовно, що уваги заслуговує досвід провідних країн (США) та
Західної Європи (Великобританія, Франція, Німеччина та інші) з високою
правовою культурою населення та ефективною правовою системою. Разом з
тим, чималий інтерес викликає й досвід окремих держав Східної Європи
(Російська Федерація, Білорусь), в яких також відбуваються процеси
реформування політичної та правової систем і які, свого часу, зіткнулися з
багатьма проблемами, однаковими або схожими із сучасними українськими.
Серед європейських країн з федеральним типом адміністративнодержавного управління найбільш впливовою є Німеччина. Звернемося спочатку
до історії німецької бюрократії. Її правлячий клас - юнкери – у свій час наклали
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свій відбиток на німецьку адміністрацію. Покірність, працездатність і
працьовитість - всі ці якості з самого початку культивувалися аристократичним
юнкерством. Крах гітлерівської Німеччини значно змінив дух і структури
бюрократії ФРН. Сьогоднішні цивільні службовці в цій країні схильні до
демократії. Вони отримують професійну підготовку на курсах в різних
університетах країни, мають нахил педантично слідувати тенденціям Римського
права, майстерно зведеного в класичний та універсальний кодекс, що додає
цивільним службовцям переважно догматичний, книжковий спосіб мислення.
В останні десятиліття відбулися значні зміни в «політичному світогляді»
німецьких чиновників, іншою стала їх роль в політичному житті країни.
Державні службовці Німеччини - це вже не той «особливий стан», яким вони
були в німецької імперії. Давно відсутні претензії на «незалежність і
надпартійність» державного апарату, що було характерно для бюрократії
Веймарської

республіки.

Англійська

політолог

К.

Дайсон

(професор

університету Ліверпуля) справедливо зазначає, що в післявоєнні роки образ
німецького чиновника - об'єктивного та неупередженого вершителя суспільних
інтересів - був суттєво змінений. Він також підкреслює, що розвиток
бюрократії в Німеччині здійснювався при

цілеспрямованому впливі

політичних партій[194].
В результаті боротьби політичних партій за вплив на органи державної
адміністрації виникли і утвердилися певні принципи партійного «патронажу».
Найважливішим серед них став принцип пропорційного представництва партій
в органах державного управління. Разом з тим партії прагнули розширити свій
вплив у системі державної адміністрації, призначаючи своїх членів на ключові
пости у вищих ланках міністерської бюрократії.
Для

сучасної

Німеччини

характерно

тісне

взаємопроникнення

і

переплетення політичної та адміністративної сфер. Це знайшло своє
відображення і в законі Німеччини «Про державну службу», згідно з яким
чиновники мають право брати участь у діяльності політичних партій і
домагатися політичної кар'єри. На відміну від багатьох європейських країн
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(Великобританії, Франції) та США, кар'єра державного службовця у
Німеччині не є альтернативною політичній кар'єрі. Навпаки, найчастіше вона
стає передумовою для успішної політичної діяльності.
У Німеччині сьогодні немає поняття «державна служба». Після першої
світової війни з'явився термін «публічна служба», і це поняття міцно увійшло
до словника німецьких політологів. У функціональному плані «публічна
служба» розуміється як діяльність з метою виконання загальнодержавних
завдань управління. В інституціональному плані під нею розуміється певне
коло осіб, для яких виконання публічних справ становить професійну
діяльність[195].
Основним нормативним актом, що регулює діяльність чиновників, є
Федеральний закон «Про чиновника», в редакції 1971 р. За цим законом
чиновниками вважаються такі особи: чиновники державного апарату, судді,
викладачі шкіл та вищих навчальних закладів, військовослужбовці, працівники
пошти, залізничної служби, державних банків.
Особливу групу складають політичні та почесні чиновники. Інститут
політичних чиновників склався у Німеччині наприкінці XIX століття. Сутність
цього інституту полягає в тому, що разом з урядом чи окремим міністром
приходять і звільняються зі своїх постів найбільш близькі до їх політичної
програми співробітники адміністрації. Таким чином у випадку зміни кабінету і
його політичної платформи як би забезпечується реалізація нових політичних
приписів у діяльності адміністрації. В даний час основи федерального
законодавства «Про чиновників» визначають статус політичного чиновника
наступним чином: «Довічно призначений чиновник в будь-який час може бути
переведений на пенсію, так як певна займана ним посада зобов'язує його до
прийняття основних політичних установок і цілей уряду» [196]. До політичних
чиновників

відносяться:

статс-секретарі

у

федеральних

міністерствах,

відомствах федерального канцлера та федерального президента; керівники
відділів у міністерствах, відомствах федерального канцлера та федерального
президента,

федеральному

відомстві

у

справах

преси

та

інформації,
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адміністрації Бундестагу та Бундесрату; керівники в земельних міністерствах
і канцеляріях (державні радники) [196].
У Франції раніше, ніж в інших західноєвропейських країнах, завершився
процес

централізації

та

відбулося

відокремлення

держапарату

від

громадянського суспільства, виникла професійна бюрократія, заснована на
специфікації функцій, поділі праці та диференціації ролей.
Як в інших розвинених країнах, у Франції існує інститут «політичних»
чиновників. Вони користуються всіма привілеями чиновників, але не пов'язані з
ієрархічною системою адміністративно-державного управління, оскільки з
самого початку поставлені над нею; це як би політична надбудова над
формально нейтральним чиновництвом. Насправді політичні чиновники
відіграють роль камертонів, з якими звіряють свою діяльність усі чиновники.
До політичних призначень належать посади директорів і членів
міністерських

кабінетів,

директорів

адміністративних

департаментів,

генеральних комісарів, генеральних секретарів департаментів, радники.
Призначення всіх цих осіб проводиться або рішенням уряду, або зацікавленого
міністра. За визначеною процедурою ці особи ідуть у відставку разом з урядом
або міністром.
Необхідно акцентувати увагу на тому, що у Франції всі чиновники держслужбовці, але не всі держслужбовці - чиновники. Якщо чиновник як
фаховий спеціаліст пов'язаний з держслужбою, його включають у штат і
присвоюють

йому

відповідний

ранг,

в

той

же

час

інші

категорії

держслужбовців розглядаються як люди тимчасові або, у всякому разі, не до
кінця інтегровані в систему, не повністю «свої».
До таких категорій відносяться:
1) погодинники, тобто особи, найняті для виконання певних обмежених
завдань (дослідження, розробка, навчання тощо) на умовах погодинної оплати
відповідно до розцінок держслужби, але не більше ніж на 120 годин на місяць;
2) працівники за контрактом, наймані на трирічний термін з можливістю
одноразового його продовження, на посади, як правило, або технічні,

154

вузькоспеціальні, або ті, що виникли лише недавно і тому ще не включені в
штат; сам контракт може носити адміністративно-правовий характер, якщо
передбачається участь службовця у виконанні будь-яких управлінських
функцій, або приватно-правовий;
3) помічники, тобто службовці, найняті без контракту, тобто в порядку
одностороннього рішення адміністрації для виконання тимчасової роботи; на
практиці це - обхідний маневр, що дозволяє обійти правові приписи
держслужби

(наприклад,

позаконкурсність,

розмір

оплати,

дисципліна,

можливість найму іноземців); таким чином, помічник не користується захистом
ні статуту держслужби, ні трудового права;
4) чиновники-стажисти, тобто службовці, призначені на постійну посаду,
але з випробувальним терміном від 6 місяців до двох років; за підсумками
стажування вони здають тести, після чого можуть бути зараховані в штат,
звільнені або з подовженням статусу стажиста. Таким чином, є кілька категорій
службовців, які хоч і працюють в держапараті, але гарантії та привілеї,
передбачені статусом чиновника, на них не поширюються.
У Великобританії в системі державної служби утворена менеджеральна
модель, яка передбачає залучення адміністративного апарату в процес
вироблення і прийняття політичних рішень, що стосуються як довгострокової,
так і повсякденної політики міністерств. У доповіді комітету Фултона
констатувалося, що «цивільна служба працює під політичним керівництвом, і
на ній лежить обов'язок політичної підзвітності». Тому «цивільні службовці
повинні мати живе розуміння політичного змісту того, що вони роблять, і що
вони радять»[197].
Відповідно до рекомендацій комітету Фултона, організаційна структура
міністерств була перебудована таким чином, щоб наблизити їх до вирішення
політичних завдань. У міністерствах з'явилися відділи з планування політики.
Їх завданням стало стежити за тим, щоб повсякденні політичні рішення в
міністерствах

приймалися

з

урахуванням

довгострокових

політичних

перспектив. З'явилася посаду старшого радника міністра з питань політики. Цей
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радник призначався міністром з числа осіб, які не належать до цивільних
службовців. На додаток до цього міністрам надали право наймати на
тимчасовій основі таке число експертів, яке він сам визнає за необхідне.
Треба відмітити, що вся система найму, навчання та просування по
службі у Великобританії організована так, щоб створити тип професійного
управлінця, адміністратора широкого профілю (як уже зазначалося, аналогічна
концепція домінує і у Франції). Відомий англійський політолог Д. Стіл вважає,
що у Великобританії «фахівці» мало підходять для адміністративної роботи.
Такий висновок він робить із загального підходу до державного управління як
процесу погодженого прийняття рішень між спеціальними інтересами,
представленими в експертних оцінках окремих міністерств, і зовнішніми
інтересами,

вираженими

в

аргументації

груп

тиску.

Процвітаючий

адміністратор, підкреслює Д. Стіл, повинен бути нейтральний до конкретної
проблеми, але завдяки знанням і досвіду роботи зобов'язаний знаходити баланс
між різними інтересами[198].
Політичні керівники міністерств завжди особливо цінують подібних
професійних управлінців, або дженералістів за британською термінологією.
Відомо, що лише незначна кількість міністрів є фахівцями з управління у своїй
сфері діяльності, їм потрібні консультанти - особи, які можуть трансформувати
думки експертів у пропозиції і проекти, зрозумілі міністру. Іншим важливим
аргументом на користь дженералістів в апараті державного управління є те, що
розширене використання адміністраторів широкого профілю спрощує завдання
загальної координації управління. Крім того, фахівці не здатні аналізувати
виникаючі проблеми в широкому контексті загальних завдань державного
управління. Д. Стил особливо звертає увагу на те, що дженералісти можуть
узагальнити досвід роботи всього державного механізму, тільки переставши
виконувати експертні функції в конкретних областях діяльності [198].
Особливим і важливим, на нашу думку, є досвід Великобританії, про
регулюючий перехід високопоставленого співробітника апарату після відставки
на пост консультанта в фірму, що працює в тій же сфері, яку він недавно
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курирував, в пов'язаний з його попередньою роботою банк і т.п. На сьогодні
в законодавство Великобританії впроваджені певні нормативні обмеження.
Зокрема, службовці трьох вищих ступенів протягом 2-х років після своєї
відставки мають право вступити на роботу поза державним департаментом
лише з дозволу уряду, причому для двох перших рангів рішення приймається
на рівні комітету радників при прем'єр-міністрі.
Необхідно також звернути увагу на досвід Великобританії, щодо розвитку
інституту спеціальних радників (special advisers) в структурах виконавчої
влади, особливо в апараті прем'єра, при прем'єр-міністрі Т.Блере. Протягом
приблизно 20 років число спеціальних радників в уряді залишалося більш-менш
стабільним. Але з приходом лейбористів ситуація кардинально змінилася. Якщо
на початку 1997р. в уряді працювало 38 спеціальних радників, то до кінця
1999р. - Тобто всього за 3 роки число їх зросло до 74, причому в одного
прем'єр-міністра воно виросло з 8 до 25. Ці радники, крім іншого, беруть участь
у засіданнях Кабінету міністрів[199, с. 125].
Колізія складається в тому, що, з одного боку, багато з цих радників
мають досить значний політичний вплив, а, з іншого - природа їх повноважень
не носить ні демократичного, ні навіть «мерітократіческого» характеру, вони
одноосібно призначаються або прем'єр-міністром, або відповідним міністром,
фактично підконтрольні тільки ним, ніяких іспитів на посаду не здають і
перебувають на своїй посаді не довше, ніж призначив їх міністр чи прем'єр.
При цьому, хоча формально вони є державними службовцями, їх праця
оплачуються з державних коштів і рамки їх діяльності визначаються чотирма
видами документі: Кодексом міністра, указами Короля-в-Раді, Типовим
контрактом для спеціальних радників і загальним Кодексом державної
цивільної служби, але, на відміну від постійних службовців, по відношенню до
яких ключовими вимогами є неупередженість і об'єктивність, спеціальні
радники зазвичай політично ангажовані, виконуючи роль як би «політичного
голосу» своєї партії всередині міністерства. Ця ситуація навіть стала в 2000р.
предметом спеціальних слухань у Комітеті за стандартами суспільного життя
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(UK Committee on Standards in Public Life). Зокрема, виступав на них в якості
свідка лорд Батлер, який заявив: «Мене турбує, як би спеціальні радники не
стали б домінуючою силою в «особистому апараті» міністрів, іншими словами,
не перетворилися б у свого роду «кабінет» при міністрі, в завісу між ним і
апаратом міністерства». Пітер Хеннесі представив, до чого може привести
подальше існування обговорюваної інституції: « Я можу уявити собі, як якийнебудь уряд у майбутньому заявить, що хоче залучити сотні спеціальних
радників з владними розпорядчими повноваженнями, котрі прийдуть і будуть
командувати державними службовцями, а в їх функції входитиме не лише
надання рекомендацій міністрам, а й надання вказівок чиновникам, і вони
будуть очолювати держслужбу і керувати її діяльністю. Звичайно, це самий
крайній випадок. Але в подібній ситуації питання може отримати ...
фундаментальний характер ... ». А Малкольм Ріфкінд, одна з ключових
політичних фігур в часи правління консерваторів, тобто, людина, в рольовому
плані, здавалося б, зацікавлена у посиленні зазначеного інституту, у приватній
бесіді восени 2006р. розповідав про те, наскільки «кар'єрні» службовці
стурбовані і протидіють зростанню впливу політичних радників[199, с.148].
Можливо, подібні побоювання здаються дещо перебільшеними і навіть
надуманими. Проте видається, що варто уважно ставитися не тільки до
позитивного досвіду однієї з найстаріших демократій світу, але і до їх тривог,
пов'язаних з можливими недемократичними деформаціями у системі влади та
управління, тим більше, що реакція не забарилася себе чекати: у 2010 році
апарат був структурно реформований і кількісно скорочений, а число
спеціальних радників також було суттєво обмежено. Так, «рядовий» міністр має
право лише на одного прийнятого не по конкурсу спеціального радника,
причому в його повноваженнях спеціально обговорена заборона на втручання в
будь-які питання, пов'язані з бюджетними коштами. Діяльність спеціальних
радників регулюється спеціальним Кодексом поведінки (Code of Conduct for
Special Advisers). Поведінка решти - «рядових» службовців регулюється
загальним Кодексом державної цивільної служби. Треба також акцентувати
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увагу, що Великобританія має спеціальний нормативний акт - Кодекс
міністра, яким визначенні правовий статус міністра, етика його поведінки,
взаємодія з радниками та помічниками тощо.
В Італії (як і в інших країнах Заходу) чітко розмежовують політичні та
чиновницької посади на держслужбі. Так, наприклад, міністри, віце-міністри, їх
радники - це пости політичні і тому вони підлягають зміні разом з урядом.
Таким чином, в Італії державна служба і політична влада відокремлені
один від одного, хоча відбір чиновників найвищого рівня здійснюється,
зрозуміло, політичною владою. Разом з тим, в кожному конкретному відомстві
бюрократична машина формально підпорядковується міністру, а на практиці
вона нерідко відіграє самостійну роль. Необхідно наголосити на тому, що на
пост міністра призначається політичний діяч, а не фахівець в тій чи іншій
галузі. Він ще не може проявляти самостійності без своїх радників з апарату,
що володіють професійною майстерністю та спеціальними знаннями. Іноді
бюрократичний апарат навіть підштовхує діяльність міністра в потрібному
йому напрямку. Крім того, бюрократія має можливість наповнювати
конкретним змістом ті закони, які схвалені парламентом в найзагальніших
рисах. У разі необхідності використовуються також різні відстрочки, посилання
на відсутність порядку застосування й інші методи зволікань[200, с. 36].
Державна служба в США поділяється на конкурсну та виняткову. Назва
«конкурсна» пояснюється тим, що всі призначення на цю службу здійснюються
на підставі конкурсного іспиту. Більше 90% всіх державних службовців
проходять через конкурсну систему. Назва «виняткова» відображає статус
посад, які не урегульовано законом «Про цивільну службу». До числа
«виняткових» входять службовці Агентства з національної безпеки, ЦРУ, ФБР,
Держдепартаменту, представництв США в міжнародних організаціях, радники,
консультанти Президента, керівників органів виконавчої влади. Цікаво, що
організація даних служб будується на особливих принципах. Це пояснюється
політичними

міркуваннями

правлячих

кіл

-

прагненням

створити

привілейований статус, що виражається в більш високій платні для службовців
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тих відомств, які відіграють особливо важливу роль у забезпеченні інтересів
держави [201, с. 32]. У США існує також патронажна система, або система
видобутку (сам термін «система видобутку» пов'язаний з висловлюванням
сенатора У.Марсі, який проголосив: «Переможцям належить здобич!», при
цьому під переможцем розумілася «партія влади», а під здобиччю - державні та
адміністративні посади), тобто призначення на вищі адміністративні посади за
політичні заслуги і періодична змінюваність вищих чиновників залежно від
часу перебування в Білому домі представника партії, прихильниками якої вони
є. Сьогодні тільки 5% державних посад заповнюються «патронажними»
методами. Їх призначає президент з ради і згоди сенату (звичай «сенаторської
ввічливості»). Існує також ряд посад, призначати на які президент може без
згоди сенату: керівники урядових програм, радники, помічники та особисті
секретарі президента.
У Мексиці в 2003 р. було прийнято закон «Про професійну кар'єру
службовців», а з 2006 р. кар'єрна служба почала функціонувати в повному
обсязі. Слід відмітити, що кар’єрна служба за мексиканським законодавством
має специфічний зміст. Якщо класичний підхід до кар'єрної служби передбачає
її закритий характер, обмеження можливостей переходу з одного корпусу
службовців в інший, то мексиканська кар'єрна служба допускає мобільність і
орієнтована, насамперед, на велику інституційну самостійність по відношенню
до політичного керівництва. Професійна кар'єрна служба (Servicio profesional de
carrera) створюється як самостійний вид державної служби та об'єднує
службовців державних органів і установ федеральної централізованої публічної
адміністрації. Однак апарат Президента, секретаріати (Міністерство) не входять
до кар’єрної служби. Не відносяться до кар'єрної служби особи, що займають
посади секретарів, керівників адміністративних департаментів, помічників
секретарів, а також військовослужбовців, викладачів, працівників медичних
спеціальностей. Таким чином, професійна кар'єрна служба за своїм обсягом та
змістом наближається до класичної цивільної служби. Не випадково

160

професійну кар'єрну службу в мексиканській політичній і навіть науковій
літературі інколи називають громадянською службою.
У Мексиці в системі державної служби виділяють довірених службовців.
Такий статус набувають особи, які займають певні посади в державному
апараті, котрі характеризуються складністю функцій, та вимагають високої
кваліфікації працівників. До довірених осіб відносяться службовці, призначені
на посаду Президентом. Вони мають право приймати юридично значущі
рішення в органах і установах виконавчої влади; здійснювати функції контролю
і нагляду; управляти публічним фондами або матеріальними засобами;
займатися науковими дослідженнями, надавати консультаційну допомогу;
допомагати керівникам органів виконавчої влади. Крім того, довіреними
службовцями визнаються працівники апаратів законодавчих і судових органів.
Відносини

довірених

адміністративного

службовців

права.

Таким

з

державою

чином,

за

регулюються

нормами

законодавством

Мексики

обслуговуючий (тобто патронатний) персонал відокремлений від фахівців і
керівників.
У Бразилії поряд з кар’єрними посадами збережені посади політичних
діячів. Державні службовці вищої ієрархії - службовці посад DAS (Direcao e
Assessoramento Superior - посади вищого управління та консультування) – вони
заміщають свої пости за призначенням, поза конкурсної процедури. Зазвичай це пости керівників та їх помічників (радників). На початку кожного нового
президентського терміну Конгрес приймає закон, що встановлює максимальну
кількість призначених на посади DAS, які може призначити Президент та вищі
посадові особи органів виконавчої влади. На даний час це близько 17 тис. посад
(3,5% від всіх державних службовців). Здійснюють призначення на посади DAS
президент, міністри, губернатори і президентські комісари.
У Чилі в системі державної служби виділяються довірені службовці
(empleados de confianza), які займають свої посади виключно за призначенням
Президента Республіки або особи, спеціально уповноваженої ним. Посади за
призначенням: посади в апараті Президента Республіки; посади керівників
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підрозділів або еквівалентні ним посади в Міністерстві і регіональних
Міністерських секретаріатах, посади керівників служб, заступників директорів,
регіональних директорів публічних служб. Довірені особи отримують свої
посади

в

порядку

реалізації

дискреційних

повноважень

Президентом

республіки, міністрами, губернаторами, тобто ці посади є політичними.
У разі звільнення посади довіреної особи, призначення на яку за її рівнем
- прерогатива міністра, Вища публічна дирекція оголошує конкурс, вказав
заробітну плату і дав опис обов'язків по вакантній посаді, після цього приймає
документи, проводить інтерв'ю з кращими претендентами і представляє список
з п'яти кандидатів міністру, який і робить остаточний вибір на тій чи іншій
кандидатурі. Така процедура не вважається оптимальною, чилійські ліберальні
юристи розцінюють її як компромісну, оскільки вона дозволяє надавати
переваги кандидатам, чиї політичні погляди найбільш близькі уряду.
В Російській Федерації особливості централізації влади вплинули на
систему органів виконавчої влади, державну службу, мету та специфіку їх
діяльності. Дана країна не використовує поняття політичного діяча в системі
органів виконавчої влади, вся політична та виконавчо-розпорядча діяльність
здійснюється державними службовцями.
Відповідно до закону «Про уряд Російської Федерації» від 17 грудня 1997
року, всі радники (помічники) Президента, апарату уряду Російської Федерації.
Федеральних міністрів є державними службовцями. Федеральний міністр може
призначати на посади помічників федерального міністра та радників, на них
розповсюджується

закон

«Про

державну

цивільну

службу

Російської

Федерації». Поняття «федеральний міністр» поширюється як на керівників
міністерств, так і на керівників інших федеральних відомств, якщо цей ранг був
їм присвоєно Президентом. Однак у цьому випадку керівник відомства не стає
автоматично членом Уряду з правом вирішального голосу на його засіданні.
Президентом може бути введена посада федерального міністра, який не є
керівником федерального міністерства, тобто міністра без портфеля. Таким
чином, практична кількість членів Уряду РФ визначається Президентом РФ.
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При здійсненні своїх повноважень міністри підзвітні Уряду, а з питань,
віднесених Конституцією РФ і федеральними законами до повноважень
Президента, і Президенту РФ.
Відповідно до закону «Про державну цивільну службу Російської
Федерації» помічники (радники) – це посади, які створюються для сприяння
особам, які заміщають державні посади, керівникам державних органів,
керівникам територіальних органів федеральних органів виконавчої влади та
керівникам представництв державних органів у реалізації їх повноважень,
заміщуються на певний термін, обмежений терміном повноважень зазначених
осіб або керівників.
Посади категорій «керівники» і «помічники (радники)» підрозділяються
на вищу, головну і провідну групи посад державної служби.
У число кваліфікаційних вимог до посад державної служби категорій
«керівники», «помічники (радники)», «фахівці» всіх груп посад державної
служби, а також категорії «фахівці з забезпечення» домінуючою вимогою є
наявність вищої професійної освіти.
Конкурс на заміщення посади на державну службу не проводиться для
посади категорій «керівники» і «помічники (радники)».
Після закінчення встановленого терміну повноважень державного
службовця, що заміщає посаду державної служби категорії «керівники» або
«помічники (радники)», державний службовець може бути призначений на
раніше займану ним посаду чи іншу посаду державної служби, за винятком
випадку вчинення ним винних дій, якщо дана умова передбачена терміновим
службовим контрактом.
Атестації не підлягають державні службовці, які заміщають посади
державної служби категорій «керівники» і «помічники (радники)», у разі, якщо
із зазначеними державними службовцями укладено строковий службовий
контракт.
Підводячи підсумок вищевикладеному, враховуючи міжнародний досвід,
вважаємо, що посади радників, помічників – патронатної служби міністра
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повинні кваліфікуватися як політичні посади при міністрові, на них не
повинні розповсюджуватися норми закону України «Про державну службу».
Відповідно до зазначеного, убачаємо за доцільне:
визначити кваліфікаційні вимоги до службовців патронатної служби;
встановити стандартний перелік знань, умінь та навичок службовців
патронатної служби;
визначити

стандартний

перелік

прав

та

обов’язків

службовців

патронатної служби;
визначити перелік питань, за якими службовці патронатної служби мають
право або зобов'язані самостійно приймати рішення;
встановити терміни та процедури підготовки, розгляду проектів
управлінських та інших рішень, порядок узгодження і прийняття даних рішень
службовцями патронатної служби;
розробити порядок службової взаємодії службовців патронатної служби у
зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків з працівниками Міністерства,
іншими державними органами, громадянами та організаціями;
визначити показники ефективності та результативності професійної
службової діяльності службовців патронатної служби;
посилити юридичну відповідальність службовців патронатної служби,
наприклад, за вислови в пресі, які перевищують службові повноваження та
ображають гідність громадян.

3.2 Ефективність діяльності патронатної служби Міністра
Патронатна служба забезпечує діяльність керівника, який очолює
Міністерство, основним завданням котрого є формування та реалізація
політики держави в одній чи декількох сферах, відповідно до цього, якісне
виконання покладених на даний підрозділ обов’язків забезпечить повне та
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результативне

здійснення

функціональних

обов’язків

Міністром,

і

відповідно відобразиться на роботі самого Міністерства та галузі в цілому.
Оціночним явищем якісності виконання функцій патронатною службою
міністра є показник ефективності.
Саме

поняття

«ефект»

виступає

змістоутворюючим

елементом

досліджуваної категорії. Під ефектом розуміють виконання, дію [202, с. 262].
Безпосереднє визначення явища «ефективність» пов'язане з діями, які
призводять до потрібних наслідків, тобто ефективний означає дієвий. Отже,
ефективність – це результативність, результат, наслідок певних причин, сил, дій
[203, с. 25; 204].
В юридичній літературі ефективність діяльності має декілька позицій.
Так, за визначенням В.Г. Афанасьєва, ефективність – один із принципів
управління, суть якого полягає в тому, щоб забезпечити вирішення поставлених
завдань у якомога коротший строк, при найменших затратах трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів [205, с. 4].
В.В. Цвєтков визначає ефективність як складне явище, що окреслюється
співвідношеннями людських, організаційних, часових, науково-технічних,
матеріальних ресурсів і отриманих результатів. Саме тому лише оптимальне
використання цих ресурсів може забезпечити високу ефективність регуляції
[206, с. 130].
Термін «ефективність» означає властивість когось чи чогось діяти таким
чином, щоб досягались заплановані наслідки. Під ефективністю розуміють
також ступінь реалізації соціальної цінності правових стимулів і правових
обмежень, іншими словами, різницю між тим, як вони задовольняють інтереси
людей, і як вони упорядковують суспільні відносини. Тут соціальна цінність, а
точніше, її використання та ефективність співвідносяться як процес і результат.
Ефективність – це свого роду «продуктивність праці» соціальної цінності
правових стимулів і правових обмежень, коефіцієнт їх корисної дії [207, с. 268].
Разом з тим, перевагу в літературі отримав інший погляд на проблему
ефективності діяльності, згідно з яким ефективність діяльності – це
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результативність, ступінь досягнення через правове регулювання соціальних
цілей, сформульованих нормою права [208, с. 130; 209, с. 13; 210].
У цілому, ефективність діяльності характеризують як співвідношення між
фактичними результатами правового регулювання і тими соціальними цілями,
яких намагаються досягнути. Якщо такі цілі й такі результати відобразити в
однотипних показниках, які можуть бути емпірично виявлені, зафіксовані,
обраховані, то ефективність правового регулювання можна було б відобразити
в кількісній формі [211, с. 150].
У

сучасному

науковому

просторі

виокремлюють

кілька

видів

ефективності: внутрішню, зовнішню, загальну, ринкову, стратегічну (цільову),
витратну, оперативну, ефективність інноваційного проекту.
Внутрішня ефективність — ефективність з точки зору використання
внутрішніх можливостей організації (управління її внутрішніми ресурсами).
Зовнішня ефективність — ефективність з погляду використання
зовнішніх можливостей організації. Ця складова великою мірою зумовлена
станом організаційного оточення, особливо його інституційними складовими і
здатністю організації пристосуватись до його змін, тому її ще називають
адаптивною ефективністю.
Загальна

ефективність

—

сукупність

внутрішньої

і

зовнішньої

ефективності. Високої загальної ефективності можливо досягнути за рахунок
гнучкої

системи

управління

організацією,

яка

дає

змогу

оперативно

перерозподіляти її ресурси відповідно до змін зовнішнього середовища [212].
Треба відзначити, що деякі науковці поняття ефективність «efficiency»
перекладають не тільки як «ефективність», а і як «результативність», де під
результативністю діяльності розуміють цільову спрямованість на створення
потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити
досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям управління.
Тобто поняття «результативність діяльності» характеризується ефектом, що
досягається суб'єктом управління завдяки його впливу на об'єкт управління.
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Суперечки з цього приводу припиняються завдяки висунутій позиції
щодо родо-видової концепції співвідношення даних понять. Відповідно:
•

ефективність – це

багаторівнева

характеристика, яка

означає

співвідношення між продуктом та ресурсами на його створення з огляду на
результат (зв'язок із ресурсами, продуктом і цілями, але обов'язково і з ефектом,
причому останній досягається за межами діяльності, процесу створення товару
чи послуги, саме в процесі його споживання);
• результативність пов'язана із технічною раціональністю, це результати
порівняно з цілями, тобто ступінь досягнення цілей, причому у зіставленні з
використаними ресурсами: оцінюються при цьому як досягнуті результати, так
і наслідки, що спостерігаються;
• якість - це ступінь цінності, придатності чого-небудь для використання
за призначенням, сукупність характеристик товару (послуги) стосовно його
здатності задовольняти встановлені й передбачувані норми, вона не зводиться
до окремих властивостей, а охоплює послугу цілком і не віддільна від неї[213].
Таким чином, ефективність діяльності патронатної служби міністра це наслідок цілеспрямованої, свідомої, систематизованої та скоординованої
роботи зазначеного підрозділу, основним призначенням якого є забезпечення
діяльності політичного діяча, котрий очолює Міністерство з метою
створення таких умов, які б допомогли йому всебічно та повно виконувати
покладені на нього функціональні обов’язки.
Ефективність патронатної служби Міністерства визначається за певними
критеріями. Критерії оцінки ефективності діяльності патронатної служби
міністра

сприяють

визначенню

різниці

між

реальним

виконанням

і

запланованим раніше, надають змогу проаналізувати її з метою подальшого її
вдосконалення.
Структурні підрозділи Міністерства та відповідно патронатна служба
міністра повинні систематично проводити аналіз якості та ефективності своєї
діяльності; визначати, чому реальне виконання виявляється гірше очікуваних
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результатів або навпаки, як це має місце в деяких зарубіжних країнах,
перевищує встановлені раніше очікувані результати виконання.
На сьогодні діють обґрунтовані аналітичні технології, які є корисними
при аналізі результативності діяльності органу або підрозділу, яка таким чином
може бути значно поліпшена, це безумовно може бути застосовано при
оцінюванні ефективності діяльності патронатної служби Міністра. Наведемо
декілька з них.
Порівняння результатів.
Така технологія здійснюється за конкретними даними та має важливе
значення. Це дає можливість зрозуміти, чому окремі органи та підрозділи
можуть досягати високого рівня продуктивності та ефективності, добиватися
кращих результатів, у порівнянні з іншими. Обмін результатами є корисним для
покращення діяльності патронатної служби Міністра.
З метою поліпшення своєї діяльності органи та підрозділи обмінюються
між собою інформацією про результати, обговорюють їх і порівнюють. Це
дозволяє виробити і використати найбільш прийнятні варіанти рішень.
Деякі відмінності можуть виникати у зв’язку з такими факторами як
специфіка діяльності Міністерства (оборона, правоохоронна функції), широке
коло повноважень, пов’язане з сутністю галузі чи декількох галузей, щодо яких
визначає і реалізовує політику певне Міністерство. Незважаючи на все це,
окремі патронатні служби міністра найбільш високого рівня ефективності і
продуктивності завдяки методам і стратегіям, які вони використовують
досягають відповідного якісного результату. Інші можуть переймати їх
методики для досягнення більш високого ефекту від власної діяльності, тобто,
йде постійний обмін інформацією і це дуже важливо, адже перед усіма
органами влади усіх рівнів є одна основна задача – виконання покладених на
органи та підрозділи публічних зобов’язань та задоволення загального
публічного інтересу.
Заплановане у порівнянні з реальним.
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Це досить простий і корисний метод аналізу результатів, застосування
якого передбачає визначення для патронатної служби міністра конкретних
цілей діяльності. Ці цілі можуть базуватися на:
- аналізі результатів минулого виконання поставлених завдань;
- затверджених виконавчих стандартах;
-порівняння з діяльністю патронатних служб міністра інших міністерств.
Встановлення цілей діяльності ще не означає, що вона буде якісною та
ефективною. Виконавчі цілі та стандарти мають бути реальними, тобто не
завищеними і не заниженими. При встановленні цілей та завдань на наступний
фінансовий рік, патронатна служба міністра повинна уважно розглядати свої
довгострокові і стратегічні плани, кількість доступних ресурсів і заходів,
пріоритетні напрями тощо.
Часові тенденції.
Це ще одна цінна аналітична технологія. Діяльність патронатних служб
міністра зазвичай щороку суттєво не змінюється. Зміни відбуваються поступово
(як позитивні, так і негативні) але у кінцевому підсумку невеликі зміни можуть
стати

тенденцією,

тому

патронатні

служби

міністра

мають

збирати,

відслідковувати і вивчати результати своєї діяльності протягом декількох років
для того, щоб не опинитись у неконтрольованій ситуації.
Критерії оцінки результативності, що обираються та затверджуються з
урахуванням часових тенденцій, дають змогу патронатній службі Міністерства
переглянути свою діяльність за минулі роки та перебудувати її в потрібному
напрямку, у відповідності до реальної ситуації та сучасних вимог.
Надійність.
Методи оцінки, що використовуються, повинні вірогідно характеризувати
явища і процеси, що досліджуються, бути перевіреними та верифікованими.
Загалом, аналіз і оцінка як складові частини процесу вдосконалення
діяльності мають бути строго визначеними за часом, формами, процедурами,
наслідками.
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Системність і надійність мають вивести оцінку за межі суб’єктивного
свавілля і надати їй характер діючої управлінської технології як комплексу
алгоритмів реалізації управлінських рішень, що спрямовані на вдосконалення
соціально-економічних процесів.
Технологія як цілісна динамічна система включає засоби, операції і
процедури діяльності, управління цією діяльністю, необхідні для цього
інформацію і знання, ресурси, а також сукупність наслідків, що певним чином
впливають і змінюють середовище цієї системи.
Причини необхідності запровадження критеріїв ефективності патронатної
служби міністра полягає у наступному:
1. Оцінка допомагає поліпшити якість самої діяльності. Критерії оцінки
застосовують, у першу чергу, для оптимізації діяльності патронатної служби
міністра, щодо забезпечення діяльності міністра, спрямованої на створення
позитивного іміджу Міністерства, взаємодії з міжнародними органами та
організаціями тощо.
2. Критерії оцінки посилюють відповідальність патронатної служби
міністра

щодо

виконання

функціональних

обов’язків,

пов’язаних

із

забезпеченням його діяльності.
3. Критерії оцінки підвищують прозорість діяльності влади, тому що
документи щодо оцінки результативності її діяльності на основі зазначених
критеріїв завжди доступні широкому колу громадськості.
В процесі оцінювання діяльності посадовців патронатної служби міністра
необхідно враховувати здібності:
створювати команду управління;
визначати стратегічні орієнтири, цілі організації;
пропонувати декілька варіантів вирішення проблем;
визначати вірогідність реального втілення плану, програми, проекту з
урахуванням наявних ресурсів і соціальних наслідків;
швидко розуміти суть змін як об’єктивного, так і суб’єктивного
характеру, швидко реагувати на нові умови;
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розробляти інноваційний проект вирішення проблеми, а також
стратегію і тактику його реалізації;
управляти в умовах стресових ситуацій, максимально концентрувати
розумову енергію, психіку, увагу на певній проблемі в умовах гострого
дефіциту часу або максимальної небезпеки;
доводити управлінські навички до рівня автоматизму, діяти при
необхідності на підставі вироблених раніше алгоритмів мислення;
швидко і точно орієнтуватися в психології і здібностях людей, їх
здатності до тієї або іншої діяльності;
послідовно і настійливо проводити в життя ідеали гуманізму, демократії,
соціальної справедливості [214, c. 202].
Ефективність і результативність виконання службовцями патронатної
служби міністра посадових обов'язків, доручень міністра визначається
Міністром.
Показниками ефективності та результативності виконання службовцями
патронатної служби міністра посадових обов'язків є:
кількість виконаних службовцями патронатної служби міністра робіт
(позиції плану Міністерства, доручення міністра);
якість виконаних робіт (кількість і обсяг повернень і переробок);
число залучень (непередбачених, незапланованих) інших працівників і
обсяг виконаної ними частини роботи;
складність виконаних робіт (комплексність; наявність аналітичної
частини; вивчення історії питання; необхідність залучення фахівців інших
напрямків; багатоваріантність; необхідність творчого підходу);
дотримання термінів виконання робіт у відповідності з планами
Міністерства, дорученнями міністра.
Аналіз ефективності діяльності патронатної служби міністра дав
можливість нам стверджувати необхідність нормативно-правового регулювання
і

наявності

регламенту

діяльності

зазначеного

підрозділу,

шляхом

затвердження «Загального посадового регламенту службовців патронатної
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служби міністра» (проект розроблено автором і міститься у додатках до
дисертації (див. Додаток А).
Висновки до розділу 3
Проведення змістовного аналізу досвіду зарубіжних країн щодо
адміністративно-правового статусу патронатної служби міністра дозволив
прийти до наступного.
Посади радників, помічників – патронатної служби міністра слід
класифікувати як політичні посади при міністрові, на них не повинні
розповсюджуватися норми закону України «Про державну службу».
Відповідно до зазначеного, убачаємо за доцільне:
визначити кваліфікаційні вимоги до службовців патронатної служби;
встановити стандартний перелік знань, умінь та навичок службовців
патронатної служби;
визначити

стандартний

перелік

прав

та

обов’язків

службовців

патронатної служби;
визначити перелік питань, за якими службовці патронатної служби мають
право або зобов'язані самостійно приймати рішення;
встановити терміни та процедури підготовки, розгляду проектів
управлінських та інших рішень, порядок узгодження і прийняття даних рішень
службовцями патронатної служби;
розробити порядок службового взаємодії службовців патронатної служби
у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків з працівниками Міністерства,
іншими державними органами, громадянами та організаціями;
визначити показники ефективності та результативності професійної
службової діяльності службовців патронатної служби;
посилити юридичну відповідальність службовців патронатної служби,
наприклад, за вислови в пресі, які перевищують службові повноваження та
ображають гідність громадян.
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Ефективність діяльності патронатної служби міністра - це наслідок
цілеспрямованої,

свідомої,

систематизованої

та

скоординованої

роботи

зазначеного підрозділу, основним призначенням якого є забезпечення
діяльності політичного діяча, котрий очолює Міністерство з метою створення
таких умов, які б допомогли йому всебічно та повно виконувати покладені на
нього функціональні обов’язки.
Ефективність і результативність виконання службовцями патронатної
служби міністра посадових обов'язків, доручень міністра визначається
міністром.
Показниками ефективності та результативності виконання службовцями
патронатної служби міністра посадових обов'язків є:
кількість виконаних службовцями патронатної служби міністра робіт
(позиції плану Міністерства, доручення міністра);
якість виконаних робіт (кількість і обсяг повернень і переробок);
число залучень (непередбачених, незапланованих) інших працівників і
обсяг виконаної ними частини роботи;
складність виконаних робіт (комплексність; наявність аналітичної
частини; вивчення історії питання; необхідність залучення фахівців інших
напрямків; багатоваріантність; необхідність творчого підходу);
дотримання термінів виконання робіт у відповідності з планами
Міністерства, дорученнями міністру.
Аналіз ефективності діяльності патронатної служби міністра дав
можливість стверджувати необхідність нормативно-правового регулювання
регламенту

діяльності

зазначеного

підрозділу,

шляхом

затвердження

«Загального посадового регламенту проект службовців патронатної служби
міністра» (розроблений автором проект міститься у додатках до дисертації Додаток А).

173

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження, проведеного на основі аналізу чинного
законодавства України та практики його реалізації, теоретичного осмислення
низки наукових праць у різних галузях знань, автором здійснено теоретичне
узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у необхідності
вдосконалення

адміністративно-правового

статусу

патронатної

служби

міністра. Сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій,
спрямованих на вирішення зазначеного завдання. Основні з них такі:
1. Розвиток становлення системи міністерств можна умовно поділити на
дев’ять

історичних

періодів:

Боярський,

коли

правління

державою

здійснювалося Великим князем спільно з Боярської думою. Колезький характеризується тим, що запроваджена колезька система була оригінальною,
та не мала аналогів в інших країнах світу. Міністерський, потужною стороною
якого була її стабільність, котра принципово не змінювалася на протязі ста
років. Це пов’язане з тим, що, по-перше, будь-які зміни тягнули б за собою
економічні затрати (зміна мундирів, назв печаток, бланків, перепусток тощо), а
це є невигідним для економіки; по-друге, враховувався психологічний фактор
налагоджених систем, де чиновники звикли здійснювати свої функції, а
підприємці виконувати свої обов’язки. Урядовий, переваги даного періоду виокремлення та зміцнення вищого органу виконавчої влади і налагодження
взаємодії між міністерствами. Комісарській період, який закінчився з
поверненням державної системи до інституту міністерств, так як основна
революційна ідеологія була вичерпана. Післявоєнний, для нього було
характерним

прагнення

влади

змінити

військову

систему

державного

управління на цивільну. Застійний, який не мав особливих запроваджень щодо
покращення якості роботи міністерської системи, йому притаманне лише
збільшення та зменшення зазначених органів та зміна назв, що не мала
очікуваного

результату.

Невдалих

перебудов,

цей

період

можна

охарактеризувати спробами перебудови радянської системи, що в підсумку
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призвело до зникнення самої держави – Радянського Союзу. Самостійності це нинішній період. Він характеризується продовженням пошуку універсальної
міністерської системи, з намаганням чітко визначити компетенцією та
структуру центрального органу виконавчої влади.
2. Міністерство – це провідний центральний орган виконавчої влади,
який формує та реалізовує політику держави в певній сфері чи декількох
сферах, має визначену організаційну структуру та територіальний масштаб
діяльності, який поширюється на всю територію держави. Ознаками, які
притаманні зазначеному суб’єкту публічного адміністрування, є: орган
виконавчої влади виступає від імені держави; є самостійним елементом
державного апарату, діє спеціалізовано в системі інших органів; формує та
реалізовує політику держави в одній або декількох сферах; займає провідну
роль серед центральних органів виконавчої влади; взаємодіє з іншими
центральними органами виконавчої влади. Вони утворюють єдиний соціальний
організм,

головним

завданням

якого

є

забезпечення

нормального

функціонування суспільства, захист законних прав та інтересів особи, охорона
зовнішньої безпеки та територіальної цілісності держави; утворюють зв’язки
переважно постійного формалізованого (врегульованого правовими нормами)
характеру; утворюють системи, в яких ряд однорідних елементів, в свою чергу,
утворює відносно самостійні системи; має чітко вибудувану внутрішню
структурну організацію; діяльність має виконавчо-розпорядчий, постійний,
безперервний у часі характер; наділене виключною перевагою застосування
владних повноважень примусового характеру у поєднанні з заохоченням і
підтримкою; фінансується за рахунок коштів державного бюджету, є
винятковим власником матеріальних ресурсів; очолює міністр – політичний
діяч; штат складають державні службовці.
3. Система апарату міністерства – це багатофункціональне структурне
утворення, діяльність якого спрямована на формування та реалізацію державної
політики в одній чи декількох сферах, визначених Кабінетом Міністрів
України.
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4. На якісність публічного адміністрування міністерств впливають
певні чинники. Серед них домінуючими є наступні: завдання і функції
міністерства, які породжують його організаційну структуру і мету управління;
виокремлення

повноважень

із

чітким

розподілом

прав,

обов’язків

і

відповідальності; їх систематизація і структуризація; правове підґрунтя для
функціонування; кадрове та інформаційне забезпечення; інше ресурсне
забезпечення; форми та методи адміністрування.
5. Правосуб’єктність міністерства є похідною від правосуб’єктності
міністра. Тоді структура, яка традиційно називається «органом» (міністерство),
фактично є робочим «апаратом» відповідного суб’єкта, який реалізовує
функцію формування політики в певній або декількох сферах. Тобто міністр як
політичний діяч уособлює в собі завдання розроблення і реалізацію державної
політики у відповідній галузі, що є одним з основних завдань міністерств, і це
право мають переважно керівники даних органів. Зазначений суб’єкт своїми
діяннями (переважно у вигляді видання відповідних підзаконних актів
(розпоряджень, наказів) реалізує покладені на органи виконавчої влади, які він
очолює, функції та завдання. Тобто у даному випадку маємо не співвідношення
частини і цілого, а практичне поєднання правосуб’єктності органу і
правосуб’єктності посади керівника.
6. Політичний діяч – це суб’єкт владних повноважень, що формує та
реалізовує політику держави в одній або декількох сферах, несе політичну
відповідальність перед суспільством. Державний політичний посадовець –
посадова особа публічної адміністрації, що наділена політичними та
організаційно-владними функціям, які встановлюються законодавством, та
мають на меті виконання публічних зобов’язань направлених на задоволення
публічних інтересів.
7. Патронатна служба – це організація діяльності по забезпеченню
виконання завдань та функцій державної політичного діяча. Патронатний
службовець – це особа, яка служить в органах публічної адміністрації,
відповідно до штатного розпису, та виконує завдання по забезпеченню
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діяльності

організаційного

та

інформаційно-аналітичного

характеру

державного політичного діяча.
8. Адміністративно-правовий статус міністра визначає сутність та
особливості адміністративно-правового статусу патронатної служби міністра.
Хоча, адміністративно-правовий статус суб’єкта, в теоретичному плані, не
може зумовлювати зміст адміністративно-правового статусу підрозділу
центрального органу виконавчої влади – міністерства. Дійсно, с точки зору,
правосуб’єктності, то це так, але з точки зору призначення даного підрозділу,
який саме створений, для забезпечення діяльності даної політичної особи щодо
виконання покладених на нього прав та обов’язків, то про це можна говорити.
9. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра - це
комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів (мета, завдання,
функції, принципи діяльності, порядок утворення, реорганізації, ліквідації,
компетенція (сукупність владних повноважень і підвідомчості), юридична
відповідальність), спрямованих на забезпечення діяльності політичного діяча
(міністра).
10. Структура адміністративно-правового статусу патронатної служби
міністра складається з наступних елементів: 1) мета, завдання, функції; 2)
принципи діяльності; порядок утворення, реорганізації, ліквідації тощо; 3)
компетенція (сукупність владних повноважень і підвідомчості); 4) юридична
відповідальність.
11. Мета патронатної служби міністра визначається у сприянні по
організації всебічного виконання завдань та функцій, покладених на Міністра,
які направленні на розвиток та процвітання соціуму, задоволення публічних
інтересів, шляхом формування та реалізації державної політики в одній або
декілька сферах.
12. Завдання патронатної служби - це допомога міністрові у здійсненні
його повноважень, забезпеченні його зв'язків із структурними підрозділами
Міністерства та органами, діяльність яких координує Міністр, а також з
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органами державної влади, міжнародними організаціями, засобами масової
інформації, громадськістю, а також виконанні інші доручення Міністра.
13.

Функції

взаємопов’язаних

патронатної

служби

організаційно-правових

міністра
алгоритмів

–

це

система

діяльності,

що

спрямовані на реалізацію завдань, які поставлені перед нею (патронатною
службою). Функції діяльності патронатної служби міністра поділяються на: 1.
Політико-адміністративні: директивні, нормотворчі, інформаційно-аналітичні,
організаційні, секретаріату, кадрові; 2. Економічні. 3. Соціальні. 4. Гуманітарні:
міжнародні, науково-дослідні, прес-служби.
14. Компетенція патронатної служби міністра – це сукупність прав та
обов’язків, що складають систему повноважень, направлених на забезпечення
діяльності міністра (політичного діяча).
15.

За

результатами

дослідження

компетенції

радників

міністра

вважається за можливе: запропонувати, по-перше встановити, що правовий
статус радника – це помічник-консультант політичного діяча, на нього не мали
б розповсюджуватися норми закону України «Про державну службу»; по-друге,
на законодавчому рівні необхідно визначити напрям компетенції кожного з
радників; по-третє, передбачити щорічне інформування громадськості щодо
обсягу та змісту виконаної роботи та її ефективність; по-четверте, не
підтримується введення радників на громадських засадах, оскільки відносно
зазначених суб’єктів не передбачено відповідальність за консультативні
послуги, котрі вони надають міністру; по-п’яте, бажано передбачити
запровадження особистої юридичної відповідальності радників при наданні
ними інформації в засобах масової інформації помилкової (недостовірної)
даних щодо роботи міністра та Міністерства.
16. Принципи діяльності

патронатної служби міністра –

це

нормативно закріплені обов'язкові та імперативні вимоги, які пред'являє
держава до дій, діяльності та заходів, що здійснюються патронатною службою
міністра, і встановлюються з метою забезпечення діяльності Міністра,
направленої на реалізацію публічно-правових зобов’язань та задоволення
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загальних

публічно-правових

інтересів.

Спеціальними

принципами

діяльності патронатної служби міністра є: принцип системності, принцип
багатофункціональності, принцип інтеграції, принцип мобільності системи
управління, принцип індивідуального підходу, принцип об'єктивності і повноти
інформації, принцип оптимізації.
17. Юридична відповідальність працівників патронатної служби
міністра - це нормативна, гарантована та забезпечена державним переконанням
або примусом міра реагування держави на дотримання та виконання норм
права працівниками патронатної служби Міністра, у їх правомірній поведінці,
що схвалюється або заохочується державою, а у випадку порушення норм
права - обов'язок працівника патронатної служби перетерпіти осуд, обмеження
прав особистого, матеріального та організаційного характеру.
18. Дисциплінарна відповідальність працівника патронатної служби
міністра – це обов’язок працівника відповідати перед Міністром за скоєний
дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне стягнення у визначеному
законодавством

порядку.

Дослідження

дисциплінарної

відповідальності

працівника патронатної служби міністра дає можливість говорити про її
дуалістичний характер, вона наступає за: а) порушення норм закону України
«Про державну службу» та Кодексу законів про працю; б) рішенням Міністра,
діяльність якого забезпечує працівник патронатної служби Міністра, шляхом
виконання своїх функціональних обов’язків. Поряд з цим наголошується на
тому, що працівників патронатної служби міністра звільняють також у зв’язку
зі звільненням міністра, тобто в цьому випадку взагалі відсутні підстави будьякої відповідальності, а йдеться про кадрові рішення.
19. Посади радників, помічників – патронатної служби міністра повинні
кваліфікуватися як політичні посади при міністрові, на них не бажано
розповсюджувати норми закону України «Про державну службу». Відповідно
до зазначеного, убачаємо за доцільне: визначити кваліфікаційні вимоги до
службовців патронатної служби; встановити стандартний перелік обсягу знань,
умінь та навичок службовців патронатної служби; визначити стандартний
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перелік

прав та обов’язків службовців патронатної служби; визначити

перелік питань, за якими службовці патронатної служби мають право або
зобов'язані самостійно приймати рішення; встановити терміни та процедури
підготовки до розгляду проектів управлінських та інших рішень, порядок
узгодження і прийняття даних рішень службовцями патронатної служби;
розробити порядок службової взаємодії працівників патронатної служби у
зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків з працівниками Міністерства,
іншими державними органами та громадськими

організаціями; визначити

показники ефективності та результативності професійної службової діяльності
службовців патронатної служби;

посилити юридичну відповідальність

службовців патронатної служби, наприклад, за вислови в пресі, які
перевищують службові повноваження та ображають гідність громадян.
20. Ефективність діяльності патронатної служби міністра - це
наслідок цілеспрямованої, свідомої, систематизованої та скоординованої
роботи зазначеного підрозділу, основним призначенням якого є забезпечення
діяльності політичного діяча, котрий очолює Міністерство з метою створення
таких умов, які б допомогли йому всебічно та повно виконувати покладені на
нього функціональні обов’язки. Показниками ефективності та результативності
виконання службовцями патронатної служби міністра посадових обов'язків є:
кількість виконаних службовцями патронатної служби міністра робіт (позиції
плану міністерства, доручення міністра тощо); якість виконаних робіт
(кількість і обсяг повернень і переробок); число залучень (непередбачених,
незапланованих) інших працівників і обсяг виконаної ними частини роботи;
складність виконаних робіт (комплексність; наявність аналітичної частини;
вивчення історії питання; необхідність залучення фахівців інших напрямів;
багатоваріантність; необхідність творчого підходу); дотримання термінів
виконання робіт у відповідності з планами Міністерства, дорученнями
Міністра.
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21. Доведена необхідність затвердження «Загального посадового
регламенту службовців патронатної служби міністра» (проект якого розроблено
автором та міститься у додатках до дисертації).
22. Запропоновано внести доповнення до Законів України «Про Кабінет
Міністрів України», в якому передбачити дефініції «патронатна служба»,
«патронатний службовець» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо
універсальної

назви

підрозділу

по

забезпеченню

діяльності

міністра

«Патронатна служба міністра» - це може бути департамент, управління, відділ,
в штаті яких би передбачались посади помічників, радників, керівника пресслужби, та службовців прес-служби.
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