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зближення держав за їх сутністю, формами діяльності, організацією тощо. Це 
має призвести до того, що через деякий час відмінності втратяться і виникне 
«постіндустріальна держава» єдиного типу, яка буде державою «загального 
благоденства». 

Таким чином, у ХХІ столітті, коли у світі нагромаджений великий досвід 
творення національних держав можна стверджувати, що в ідеї її існування 
простежується формування не стільки нації, скільки громадянського суспільства, 
яке стає її сутнісним наповненням. При цьому сам інститут держави залишається 
символом єдності та порядку, а передача частини свого суверенітету на 
міжнародний рівень є виключно ознакою її активності в пошуку рішень 
виникаючих проблем. 
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В умовах впровадження адміністративної реформи розбудова державності 

України супроводжується відповідним розвитком та удосконаленням інституту 
державної служби. Головною метою реформи є становлення справді 
професійної, високоефективної, стабільної та авторитетної державної служби, а 
основними цілями і завданнями: охорона конституційного устрою, створення 
умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захист прав та свобод 
людини і громадянина; забезпечення ефективної діяльності державних органів 
відповідно до їх повноважень і компетенції шляхом надання професійних 
управлінських послуг політичному керівництву цих органів та громадськості. 

Основні вимоги щодо забезпечення якості державної служби були 
закладені у Законі України «Про державну службу», а саме щодо: 

- гарантування політичної нейтральності державної служби;  
- забезпечення рівного доступу громадян до державної служби; 
- формування ефективної системи управління людськими ресурсами на 

державній службі;  
- підвищення ефективності професійного навчання державних службовців;  
- встановлення прозорої моделі оплати праці;  
- гармонізації державної служби шляхом відповідності законодавства у 

сфері державної служби міжнародним стандартам та нормам ЄС;  
- забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності державних органів 

[1]. 
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Отже необхідно сформувати політику та цілі у сфері якості державної 
служби, спрямовану на служіння народу України в інтересах держави і 
суспільства на засадах демократизму, дотримання принципів рівності, 
гуманізму, соціальної справедливості, надання пріоритету прав і свобод людини 
і громадянина, сприяння реалізації їх потреб і очікувань. 

Принципами, на яких базується політика державної служби у сфері якості 
є принципи законності і верховенства права; гуманізму; справедливості, 
відкритості та прозорості, інноваційності, орієнтації на потреби споживачів 
державних послуг та суспільства; управління за цілями. 

Серед стратегічних цілей та пріоритетів розвитку державної служби треба 
виділити: 

- забезпечення якості державної служби відповідно до європейських 
стандартів демократичного врядування;  

- впровадження європейських стандартів управління персоналом;  
- гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та 

нормами ЄС;  
- смарт-розвиток державної служби;  
- моніторинг та оцінювання ефективності державної служби. 
Забезпечення якості державної служби відповідно до європейських 

стандартів демократичного врядування передбачає такі операційні цілі як: 
забезпечення створення та функціонування системи управління якістю в 
державних органах відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000; 
впровадження стратегічного планування державного органу; моніторинг, 
вимірювання, аналізування та оцінювання діяльності державного органу; 
управління за цілями (управління результативністю) у державному органі; 
поліпшення діяльності державного органу. 

Впровадження європейських стандартів управління персоналом 
спрямоване на підвищення рівня професійної компетентності керівників служб 
управління персоналом щодо впровадження інноваційних технологій управління 
персоналом; впровадження інноваційних технологій управління персоналом; 
розвиток корпоративної культури державних службовців. 

Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та 
нормами ЄС орієнтована на виконання таких операційних цілей як: дотримання 
європейських стандартів доброчесної державної служби; професіоналізація 
державної служби на основі принципів безперервної освіти державних 
службовців; впровадження стандартів підвищення кваліфікації державних 
службовців; забезпечення реалізації Національної рамки кваліфікацій; 
підвищення інституційної спроможності НАДС; підвищення вимог до якості 
викладачів в галузі знань «Публічне управління та адміністрування». 

Смарт-розвиток державної служби передбачає такі операційні цілі як: 
впровадження програмно-цільового методу бюджетування смарт-розвитку 
державної служби; залучення інвестицій та ресурсів для смарт-розвитку 
державної служби; запровадження обов’язковості цифрових компетенцій для 
державних службовців; підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців з питань цифрової грамотності. 

Моніторинг та оцінювання ефективності державної служби, орієнтовані на 
оцінювання ефективності державної служби за критеріями Міжнародного 
індексу ефективності державної служби (The International Civil Service 
Effectiveness – InCiSE).  
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Міжнародний індекс ефективності державної служби (InCiSE) передбачає 
оцінку державної служби будь-якої країни у порівнянні з іншими країнами по 
всьому світу з метою надання певних висновків і рекомендацій, що країни 
роблять добре, що вони можуть покращити на державній службі, у чому можуть 
повчитися кращих практик. Вперше InCiSE здійснено у 2017 році у 31 країні 
Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії та Австралії [2]. Індекс 
включає оцінку основних функцій і атрибутів державної служби. Основні 
функції грунтуються на вправності в реалізації централізованих функцій, тобто 
тих, ефект від належного виконання яких відчувають громадяни; функції 
взаємодії дозволяють комунікувати з громадянами; функції підтримки 
забезпечують роботу кожного органу державної влади та допомагають 
реалізувати його місію. Атрибутами є набір певних рис, які дозволяють 
реалізовувати основні функції держслужби і стосуються кожного етапу її 
роботи. Як функції, так і атрибути мають певні індикатори, які дозволяють 
оцінити їх реалізацію. Ключовими індикаторами вимірювання ефективності є: 
формування політики; фіскальний та фінансовий менеджмент; регулювання; 
управління людськими ресурсами; ефективність адміністрування податків; 
ефективність управління соціальною безпекою; цифрові послуги; відкритість; 
доброчесність; компетентність; інклюзивність [3].  

Запровадження означених принципів та реалізація стратегічних цілей 
дозволить зробити державну службу дійсно публічною, професійною, 
стабільною, конкурентоспроможною, доброчесною, ефективною, патріотичною 
та політично неупередженою, яка служить інтересам громадян, держави і 
суспільства. 
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Глава 7 ГПК (статті 222–225) визначає обов’язковість фіксації процесу 

судового розгляду справи технічними засобами. Правовий порядок фіксації 
судового засідання технічними засобами передбачений приписами ГПК і 
Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 
Фіксування судового засідання технічними засобами – це технічний запис 
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