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тактичного рівня. Усе це є вагомим фактором високої професійної 
підготовки військових правоохоронців. 

Позитивно оцінюючи вказану динаміку удосконалення сис-
теми підготовки фахівців для Військової служби правопорядку, 
переконані, що правозастосовний процес у військово-
правоохоронній сфері є надто філігранним і потребує належного 
науково-правового супроводу. Тому маємо наголосити на важли-
вості співіснування і взаємного збагачення освітньої і наукової 
діяльності та необхідності дотримання принципу органічної єдно-
сті науки, освіти і практики, що, зокрема, передбачено у Концепції 
реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі 
правоохоронних органів, яка затверджена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 649-р. 

З метою інтеграції науки в існуючу систему підготовки фа-
хівців, враховуючи динаміку оновлення законодавства у правоо-
хоронній сфері, та з огляду на необхідність розроблення правових 
і організаційних методів удосконалення діяльності військових 
органів правопорядку вбачається за доцільне у згаданих військо-
вих навчальних закладах створити науково-дослідні підрозділи 
проблем правового забезпечення правоохоронної діяльності у 
Збройних Силах України, які будуть здійснювати науковий супро-
від та інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної ді-
яльності, а також поширювати позитивний досвід шляхом скла-
дання методичних матеріалів та брати участь у проведенні навча-
льних занять. 
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Розвиток України на шляху до побудови розвиненої право-
вої держави, утвердження верховенства права, всебічне та повне 
забезпечення державою прав і свобод людини та громадянина 
неможливі без ефективного, організованого та професійного функці-
онування інституту державної служби, яким, практично, забезпечу-
ється виконання функцій держави в громадському суспільстві. 
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Державна служба в Україні визнається одним з важливих ін-
ститутів у справі формування і розвитку державності, від якого 
залежить функціонування всієї суспільно-політичної системи, ви-
конання різноманітних завдань і функцій сучасної держави. Дер-
жавна служба є основою сучасного державного будівництва, котра 
здійснює свій вплив на всі найважливіші конституційно-правові 
формування та спрямована на реалізацію державної волі, є учас-
ником прямого каналу зв’язку «держава-суспільство». Враховуючи 
сучасні інтеграційні процеси України до Європейського Союзу пе-
ред її інститутами постають непрості завдання щодо реформуван-
ня та покращення відповідно до стандартів ЄС. Не останню роль у 
цьому процесі побудови системи якісного врядування відіграє 
державна служба1 . 

Загальновизнаного поняття явища «державна служба» в на-
уковій літературі не існує, а у багатьох державах використовуєть-
ся схожий термін «public service», який можна інтерпретувати і як 
«державна», і як «публічна» служба. Однак визначення поняття 
«державна служба» закріплене в чинному Законі України «Про 
державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII, у ст. 1 якого 
зазначено, що державна служба в Україні – це професійна діяль-
ність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті 
щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одер-
жують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є 
державними службовцями і мають відповідні службові повнова-
ження. 

На первинному рівні така взаємодія, фактично, відображена 
у зв’язці «державний службовець – громадянин». Європейський 
Союз (далі – ЄС) розглядає розвиток відносин між державними 
службовцями та громадянами як міцну основу для поліпшення 
процесів вироблення державної політики та якісного врядування. 
Залучення громадян до процесів вироблення державних рішень 
дає змогу органам влади знайти нові шляхи вирішення проблем, 
джерела ідей про напрями політики та отримати нову інформацію 
і ресурси для прийняття рішень з орієнтуванням на задоволення 
потреб саме громадян як основних споживачів таких рішень. Вка-
зана взаємодія підтвердить можливість громадян особисто впли-
вати на процеси прийняття рішень держаними органами, таким 

                                                 
1 Венедиктов В. С. Організаційно-правові засади управління дер-

жавною службою в Україні : наук. практ. посіб. / В. С. Венедиктов,  
М. І. Іншин, О. М. Клюєв та ін. Х. : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 
2006. 309 с.  
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чином, забезпечити належний рівень управління, якість демокра-
тії та можливості громадянського суспільства.  

У країнах із розвиненими демократичними системами зміц-
нення зв’язків державної служби із громадянами дає змогу1:  

•  підвищувати якість демократії, надаючи можливості ор-
ганам влади використати додаткові джерела інформації, перспек-
тиви та потенційні рішення для того, щоб вирішувати нагальні 
потреби державної політики за умов підвищення складності умов, 
взаємної пов’язаності напрямів державної політики і в умовах об-
меженого часу; 

• забезпечувати потреби інформаційного суспільства, підго-
туватися до прискореного та ширшого спілкування із громадяна-
ми та забезпечення свідомого управління;   

• інтегрувати інформацію та пропозиції, які надходять від 
громадян, до процесу вироблення державних рішень для виправ-
дання очікувань громадян на те, що їх голос буде почуто, а їх дум-
ки – взято до уваги;   

• реагувати на потреби щодо вищого ступеня прозорості та 
відповідальності органів влади – одночасно із посиленням уваги з 
боку суспільства та засобів масової інформації до діяльності орга-
нів влади, підвищуються та систематизуються стандарти суспіль-
ного життя;   

• посилювати довіру до органів влади з боку суспільства, ві-
двернути поступову «ерозію» довіри до головних державних ін-
ституцій. 

Сьогодні, після подій соціально-політичного характеру, які 
відбулись в Україні, рух до Європейської інтеграції є завданням та 
викликом не тільки для держави та її механізму, а й для суспільст-
ва. Уявляється очевидним, що в даному контексті постановка 
стратегічно правильних завдань як для України в цілому, так і для 
ефективного функціонування державної служби є відданість 
принципам, задекларованим сторонами при підписанні Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2. 

Відтак стаття 3 вищезгаданої Угоди передбачає: Сторони 
визнають, що принципи вільної ринкової економіки становлять 
основу для їхніх відносин. Верховенство права, належне врядуван-

                                                 
1 Європейський досвід державного управління : курс лекцій / ук-

лад. : О. Ю. Оржель, О. М. Палій, І. В. Кравчук та ін. К. : Вид-во НАДУ, 2007. 76 с. 
2 Угода про асоціацію між Україною та ЄС, укладена 27 червня і 

ратифікована 16 вересня 2014 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344.  
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ня, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаці-
ональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння ста-
лому розвитку і ефективній багатосторонності є головними прин-
ципами для посилення відносин між Сторонами. 

Серед основоположних принципів взаємодії України та ЄС 
виділяють, зокрема, й належне врядування, що так чи інакше сто-
сується ефективного функціонування державного управління, а з 
ним і державної служби. Важливим аспектом політичного діалогу 
між сторонами, згідно з п. е) ч. 2 ст. 4 Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, є досягнення цілей такого діа-
логу, зокрема й у питаннях доброго врядування. 

Реформування та якісне державне управління, а разом із 
ним й державна служба, так чи інакше знаходяться в площині по-
літичного простору конкретної країни, особливо в умовах демок-
ратичних змін в країнах, що розвиваються. Відтак зусилля щодо 
ефективного впровадження сучасних тенденцій реформування 
державної служби залежать від політичної волі присутньої полі-
тичної еліти та її здатності до реагування на зміни суспільних на-
строїв з метою забезпечення стабільного та поступового розвитку. 
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Функція забезпечення національної безпеки найбільшою 
мірою характеризує діяльнісно-інституційний бік держави. Неви-
конання або неякісне виконання цієї функції зумовлює дестабілі-
зацію у соціально-економічному розвитку країни. 

Як відомо, правоохоронна діяльність включає наступне: 
охорону життя і здоров'я кожного індивідуума, захист честі і гід-
ності особистості, забезпечення свободи та рівності громадян, не-
доторканності їх приватного життя. Також підлягають захисту й 
охороні право на приватну власність, на сприятливе навколишнє 
середовище, на соціальне забезпечення і багато інших природних 
прав, що визначають статус особистості в цивілізованому суспіль-
стві. Важливим завданням правоохоронної діяльності є охорона 
прав і законних інтересів державних та недержавних установ і пі-
дприємств, політичних партій, громадських організацій та релі-
гійних об'єднань. 
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