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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА НОРМ ЄС 

У ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Приведення державної служби у відповідність до міжнарод-

них стандартів та норм ЄС є одним із ключових напрямків забезпе-

чення її якості, результативності, ефективності та дієвості. 

Європейські стандарти публічного управління це принципи та 

норми формування та реалізації політики, вимоги до систем управ-

ління, що спільно створюють принципи добровільного й постійного їх 

використання з метою наближення до еталонної моделі побудови й 

реалізації сучасної публічної влади, орієнтованої на людину [1]. 

Європейські стандарти державної служби – це вимоги до орга-

нізації, функціонування, структури та управління системою державної 

служби держав-членів ЄС, встановлені законодавством, та є резуль-

татом неформальної співпраці, спрямованої на забезпечення реалізації 

місії ЄС, цілей та завдань, викладених в установчих договорах [2]. 

Передумовами спільного розвитку державної служби ЄС, засно-

ваного на підходах сучасного менеджменту, стали: трансформація кон-

цепцій державного управління; Public-Private Partnerships; соціальний 

діалог як засіб забезпечення збалансованості розвитку публічного і 

приватного ринків праці в рамках ЄC; впровадження інструментарію 

CAF; гуманізація управлінського сектору та забезпечення його гнуч-

кості на основі теорії New public managment [2]. 

Розвиток української державної служби повинен відбуватися у 

відповідності до міжнародних та європейських стандартів праці та 

соціальних прав і основних свобод людини, демократичних стандартів 

та норм управління; стандартів електронного уряду, стандартів управ-

ління якістю, стандартів управління людськими ресурсами, стандартів 

безперервної освіти, стандартів щодо доброчесності. 

Запорукою такому розвитку є обставина, що Україна приєдна-

лася до основних міжнародних договорів в галузі трудових і соціаль-

них прав, ратифікувала Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 

Конвенцію Міжнародної організації праці про підтвердження рати-

фікації про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків 

і жінок: трудящі із сімейними обов'язками, Міжнародну конвенцію 

ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію про 
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захист прав і основних свобод людини, Конвенцію про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок. Також, Україна приєдналася до 20 ста-

тей при необхідних 16, а також до усіх необхідних 64 пунктів Євро-

пейської соціальної хартії. Україна ратифікувала Конвенції МОП, що 

регулюють право на працю [3]. 

Запровадження належного врядування в Україні неможливе 

без застосування міжнародних стандартів електронного урядування, 

які визначені в міжнародних актах про функціонування інформацій-

ного суспільства та є обов’язковими для держав-членів, а саме: Окінав-

ська хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята ліде-

рами країн G8 22 липня 2000 року [4]; Директива 1999/93/ЄС Євро-

пейського парламенту та Ради «Про систему електронних підписів, що 

застосовується в межах Співтовариства» від 13 грудня 1999 року [5]; 

Типовий закон ЮНІСІТРАЛ «Про електронні підписи», прийнятий 

Комісією ООН 5 липня 2001 року [6]; Декларація про європейську 

політику у галузі нових інформаційних технологій, прийнята Коміте-

том міністрів Ради Європи 6 травня 1999 року [7] тощо. 

Належне врядування передбачає створення громадянського 

суспільства, соціального діалогу, розвиток державно-приватного парт-

нерства, впровадження стандартів управління якістю та стандартів 

управління персоналом (Total Quality Management – TQM) «система 

тотального управління якістю» [8], стандарти серії ISO 9000 [9], CAF 

(Common Assessment Framework) [10], SA 8000 «Social Accountability» 

«Соціальна відповідальність» [11], «Investors in People» «Інвестори в 

людей» [12] та ін.). 

Належне врядування в Україні можливе за умови посилення 

підзвітності державних службовців, створення систем освіти, підви-

щення кваліфікації за питаннями прав людини та належного вряду-

вання, посилення відповідальності державних службовців за корупцію 

та економічну злочинність та порушення прав людини. 

Впровадження європейських освітніх стандартів на державній 

службі передбачає освіту протягом життя дорослим, підвищення функ-

ціональної грамотності населення похилого віку та їх здатності ефек-

тивно виконувати професійні та соціальні функції. Європейською 

комісією визначено навчання впродовж життя частиною Європейської 

стратегії зайнятості, як комплексну навчальну діяльність, яка постійно 

впроваджується з метою вдосконалення професійних знань, навичок та 

компетенцій. Таким чином, навчання впродовж життя стає необхідною 

і дедалі важливішою частиною сучасних систем освіти [13, с. 5]. 

З метою інтеграції України в Єдиний європейський освітній 

простір, прийнято низку законодавчих актів, забезпечення якості освіти 

дорослих та навчання впродовж життя, а саме: Національна рамка 
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кваліфікацій [14], Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року [15], закони України «Про професійний розвиток 

працівників» [16], «Про вищу освіту» [17] тощо. 

Отже, Україна ратифікувавши Угоду про асоціацію між Украї-

ною та Європейським Союзом та затвердивши Стратегію сталого роз-

витку «Україна-2020», визначила шлях до сталого розвитку, структур-

них реформ та підвищення рівня життя населення, забезпечення їх 

трудових та соціальних гарантій. 

Узгодження законодавства про державну службу з міжнарод-

ними та європейськими стандартами є важливою умовою підтримки 

цінностей ЄС, наближення державної служби до європейських прин-

ципів у країнах-кандидатах, принципів належного врядування, які за-

кріплені в рішеннях Ради Європи, які сприятимуть подальшому вступу 

України до ЄС [18, c. 72].  

Серед міжнародних стандартів та норм ЄС, що заслуговують 

на першочергове запровадження в діяльність державної служби України, 

відзначаються стандарти:  

– поваги до трудових та соціальних прав, основних свобод; 

стандарти демократичного або належного управління;  

– електронного врядування, стандарти управління якістю;  

– управління персоналом;  

– цілісності;  

– створення єдиного європейського освітнього простору; 

– безперервної освіти. 
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