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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В УКРАЇНІ

Якісні характеристики функціо�
нування системи державного
управління значною мірою залежать
від її людського потенціалу. Останній
визначається рівнем освіти, професій�
ним досвідом, відповідними знання�
ми, вміннями і навичками осіб, задія�
них в державно�управлінськизх проце�
сах,  їх здатністю застосовувати у своїй
діяльності сучасні управлінські техно�
логії.

Внаслідок низки обставин ціле�
спрямоване, ефективне та стабільне
здійнення державної влади в неза�
лежній Україні потребує інтенсивного
залучення на державну  службу  моло�
дих людей (відповідно до ст. 1 Закону
України „Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Ук�
раїні” в діючій редакції, „молодь, мо�
лоді громадяни – громадяни України

віком від  14 до 35 років”)  задля вико�
ристання їхніх знань, вмінь та нави�
чок для вирішення складних завдань
державотворення.

По�перше, старі управлінські кад�
ри виявляють помітну неспроможність
своєчасно і ефективно виконувати зав�
дання державного управління внаслі�
док   значної швидкості змін самого
об’єкта управління. За цих умов
потрібні  нові знання, нове бачення,
нові підходи  щодо розвитку як держа�
ви в цілому, так і окремих державних
інституцій та їх взаємовідносин з на�
вколишнім середовищем.  Дуже важко
очікувати цього від управлінських
кадрів, чиє становлення відбувалося в
умовах  одержавлення практично всіх
сторін суспільної життєдіяльності та
жорсткої централізації управління. Ще
у Посланні глави держави до парламен�

Absract. The article contains the analysis of problems and ways of recruiting youth for
public servicing in Ukraine. The author emphasizes the fact that quality
characteristics of functioning of the national management system signifi�
cantly depends on its human capacity. The latter is defined by an education
level, amount of professional experience, gained knowledge and skills of
people participating in national management processes and their ability to
use modern management technologies in their professional activities. It is
concluded that youth involvement becomes an initial step toward renewing
and modernizing of the national management system. The other steps of the
state are those aimed at motivating youth to be engaged in public servicing.
However, this refers to some other research.
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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В УКРАЇНІ

ту „Україна: поступ у ХХІ століття.
Стратегія економічної та соціальної
політики України на 2000–2004 роки”
вказувалося, що оскільки конструктив�
ний потенціал бюрократії повною
мірою себе вичерпав і остаточно здола�
ти залишки колишньої адміністратив�
ної системи ця бюрократія не зможе,
то „до системи управління всіх рівнів
мають прийти висококваліфіковані
фахівці нової генерації” [1]. Потреби й
інтереси українського суспільства з
кожним роком стають багатоманітні�
шими, а управлінська система зможе їх
своєчасно виявляти і адекватно реагу�
вати лише завдяки оперативності,
ініціативі та професіоналізму служ�
бовців. Тобто суспільство потребує не
лише нового змісту (якості) управлінсь�
ких послуг, а й нового стилю діяльності
суб’єктів, спроможних відповідну
якість послуги забезпечити.

По�друге, відбулося помітне „ста�
ріння” персоналу державної служби.
Як зазначають, приміром, російські
науковці, процеси оновлення кадрів
державної служби з  90�х років ХХ сто�
ліття не супроводжувалися їх „омолод�
женням”. Тож якщо до початку 90�х
років було характерним зниження віко�
вих показників, то за останні роки на
державній службі, особливо в цент�
ральному апараті, на керівних посадах
збільшилася частка працівників стар�
шого віку. Тому при відсутності регу�
лювання цих тенденцій,  „сучасному
кадровому складу державної служби
може загрожувати виродження” [2].
Повною мірою це стосується й Украї�
ни, оскільки вітчизняне законодав�
ство тривалий час орієнтувалося (і
значною мірою орієнтується) не на тих,
хто розпочинав трудову діяльність, а
тих, хто починав готуватися до виходу
на пенсію.

По�третє, є вимоги Європейсько�
го Союзу щодо рівня кваліфікації і
професійної підготовки державних
службовців. Зокрема, знання інозем�
них мов стає однією з умов обіймання
посади в органах державного управлін�
ня. При всьому тому знання мов варто
розглядати не як самоціль, але як важ�
ливий засіб розширення світосприй�
няття державним службовцем.  Відпо�
відно, у п. 1 ч. 3 Концепції розвитку
законодавства про державну службу,
схваленої Указом Президента України
від 5 січня 2005 р. № 1/2005 відмічаєть�
ся, що „особливо підтримуватися має
вступ  на  державну  службу  та  просу�
вання  по службі осіб, що володіють
іноземними мовами, зарубіжним дос�
відом у відповідній сфері”. А набути
знання іноземної мови значно легше
у молодому віці. По�четверте, „прева�
лювання старшого віку в структурі кад�
рового складу державної служби і особ�
ливо в керівній ланці – стримує гос�
троту реакції працівників на недо�
статній рівень соціальної захищеності,
з одного боку, і з іншого, – ця ж особ�
ливість дає про себе знати у форму�
ванні соціальних очікувань при виході
у відставку. Відповідно більше уваги і
часу ця категорія працівників приділяє
проблемам поновлення сил (відпо�
чинку) та медичному обслуговуванню
[2, с. 303]. Об’єктивно  омолодження
управлінського апарату постає важли�
вою передумовою підвищення   пра�
цездатності окремих службовців і  апа�
рату в цілому.

Попри окреслені підстави і  задек�
лароване завдання щодо розширення
можливостей молоді отримати посади
державних службовців і сприяння їм у
цьому з боку держави, ще й на початку
2005 р. становище залишалося мало�
втішним.
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За статистичними даними Голов�
держслужби, станом на 31 грудня
2004 р. молоді люди (віком до 35 років)
становили  47,4% від загальної чисель�
ності державних службовців [3].

При цьому питома вага керівників
віком до 35 років серед їх загальної
кількості  становить 23,6% (удвічі мен�
ше, ніж серед усіх службовців). Серед
керівників,  посади яких віднесено до
найнижчої, шостої категорії – 28%,
п’ятої – 20,9%, четвертої – 17,5%, тре�
тьої – 12%, другої – 7,9% [3].

Питома вага молодих людей віком
до 35 років серед спеціалістів становить
56,4%. Серед спеціалістів на  посадах
найнижчої, сьомої категорії – 57,4%,
шостої – 55,2%, п’ятої – 58,8%, четвер�
тої – 49,7%, третьої – 37,6%, другої –
37,9% [3].  Певний  виняток з чітко ок�
ресленої тенденції становлять посади
спеціалістів п’ятої категорії – виключ�
но тому,  що з цих посад починають свою
діяльність державні службовці, які при�
ходять одразу по закінченні навчальних
закладів на роботу в апарат центральних
міністерств і відомств.

На жаль,  авторка не має статис�
тичних даних щодо вікової структури
осіб, які полишили державну службу.
Однак певні висновки щодо закріп�
лення молоді на цій службі  можна зро�
бити, виходячи з того, що випускник
вищого навчального закладу (22–25
років)  ще принаймні десять років на�
лежатиме до молоді. Однак серед спе�
ціалістів сьомої категорії посад  54,2%
перебувають на держслужбі менше п’я�
ти років, шостої – 51,3%, п’ятої –
49,7% [7]. Себто, цілком логічним є
висновок, що абсолютна більшість
молодих людей приходить на держав�
ну службу для того,  щоб   через деякий
час залишити її.  Близько 14% спе�
ціалістів п’ятої–сьомої категорій по�
сад зі стажем держслужби від 5 до 10

років – це та величина, яку з певними
застереженнями можна визначити як
рівень закріплення на державній
службі молодих людей.

Деяке омолодження державної
служби відбувається не за рахунок за�
кріплення молоді, а внаслідок   певно�
го розширення штату  (приміром, у
2004 р. прийнято на 11тис. осіб більше,
аніж вибуло [3]), а також більш жорст�
кої позиції Головдержслужби стосов�
но продовження терміну перебування
на державній службі тим особам, які
досягли граничного віку.

    На сьогодні корпус державних
службовців в Україні формується під
впливом двох груп чинників: зовнішніх
(державна політика і потреби суспіль�
ства) та внутрішніх (професіоналізм,
сучасні управлінські технології, інфор�
мованість тощо).  Ці чинники відігра�
ють важливу роль  у процесах як залу�
чення молоді   на державну службу, так
і ідентифікації молодих осіб з органа�
ми державної влади. До таких процесів
слід віднести: 1) професійну підготов�
ку молоді до роботи в органах держав�
ного управління; 2) можливості, га�
рантії і процедури обіймання молод�
дю посад в державному апараті; 3) фор�
мування банку даних молодих осіб, які
закінчили відповідні вищі навчальні
заклади чи перебувають у кадровому
резерві з метою використання їх по�
тенціалу; 4) забезпечення в державних
органах балансу між ініціативністю
молодих службовців і професійним
досвідом їх старших колег.

Достатньо помітний суб’єктивізм
при призначенні на адміністративні
посади в Україні, як і довільне визна�
чення підстав звільнення з них, та не�
висока  платня, що здебільшого не
компенсується наявністю іншої ле�
гальної мотивації праці, досить часто
призводить до небажання молодих
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ініціативних людей, пов’язувати свою
професійну діяльність із сферою дер�
жавного управління, до зниження діло�
вих і особистих якостей підготовлених
молодих фахівців і, внаслідок цього, до
„старіння” корпусу державної служби.

Залучення молоді на державну
службу істотно стримується усвідом�
ленням молодими людьми  обмеже�
ності перспектив службового зростан�
ня. Внаслідок відкритості державної
служби, відсутності вікових обмежень
при зарахуванні на неї,  не тільки по�
літична, але й бізнесова кар’єра  по�
стають привабливою  альтернативою
кар’єрі суто адміністративній.

На відміну від багатьох країн, де
встановлено вікові обмеження для зара�
хування на  цивільну службу ( приміром,
у Франції на адміністративні посади
тільки до 35 років), в Україні подібні
норми не встановлено. Серед вимог ти�
пових професійних характеристик по�
сад державних службовців, затвердже�
них Головдерслужбою [4], на посади ке�
рівників (середньої та нижчої управлі�
нських ланок) не існує вимоги перебу�
вання на державній службі до досягнен�
ня 35�річного віку. Тим більше таких
вимог не існує до посад керівників
органів державної влади (тобто вищої
управлінської ланки). Хоча саме для ке�
рівних працівників однією з цінних вва�
жається характеристика наявності досв�
іду керівної праці на початку своєї кар’�
єри до 35�річного віку [5].

Постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2001 р. № 199
„Про затвердження Положення про
формування кадрового резерву для дер�
жавної служби” передбачена лише
норма, яка стосується пропорційно�
збалансованого представництва кан�
дидатур кожної статі, і не врегульо�
вується питання представництва мо�
лоді в кадровому резерві.

В Указі Президента України „Про
Концепцію розвитку законодавства
про державну службу”, який визначив
подальші напрями розвитку законо�
давства про державну службу, такий
напрямок як створення умов для залу�
чення молоді на державну службу
відсутній, хоч констатовано факт, що
„невизначеність кар’єрної  перспекти�
ви,  правова  незахищеність  від су�
б’єктивізму керівників,  особливо  на�
пружені  умови  роботи  та  інші  фак�
тори посилюють  непривабливість дер�
жавної служби,  особливо для мо�
лоді...” [1].

Відсутність помітного і цілеспря�
мованого впливу органів державної
влади  на процес залучення молоді на
державну службу своїм дзеркальним
відображенням має і недостатність ува�
ги науковців до даної теми. Практич�
но відсутні спеціальні дослідження, а
в працях з державної служби  і кадро�
вої політики  дана тема згадується
лише побіжно [6].  Дана розвідка по�
кликана певною мірою компенсувати
цю прогалину,  при цьому чільна увага
приділяється  передусім залученню
молоді до державної служби через на�
дання їй відповідної професійної
підготовки.

Закон України „Про державну
службу”, окреслюючи перелік умов для
обіймання посади державного служ�
бовця, відносить до них: набуття відпо�
відної освіти і професійної підготовки
та проходження у  встановленому  по�
рядку конкурсного відбору або іншої
процедури, передбаченої Кабінетом
Міністрів України (ст. 4).  Окреслені
законодавцем вимоги, таким чином,
потребують насамперед здобуття мо�
лодою людиною відповідної освіти.

Правовою основою здійснення
цієї підготовки є Комплексна програ�
ма підготовки державних службовців,
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затверджена Указом Президента Ук�
раїни  від 9 листопада 2000 р. № 1212.
Комплексна програма передбачає
здійснювати залучення молоді до дер�
жавної служби у порядку:

1) здійснення  управлінської
підготовки в навчальних закладах се�
редньої,  вищої  та  післядипломної
освіти та комплексу  заходів  щодо
пошуку  талановитої молоді для даль�
шого  професійного  навчання  та  за�
лучення  її  до  державної служби.

2) обіймання посад в апараті дер�
жавної влади відібраними за конкур�
сом   студентами,   випускниками  ви�
щих  навчальних  закладів, молодими
ученими і фахівцями за участю моло�
діжних організацій, що ґрунтується на
принципах прозорості, постійності,
гарантованості державою.

Основними критеріями відбору
талановитої молоді на навчання до
ВНЗ і на державну службу, відповідно
до Комплексної програми, мали стати
результати навчання та професійні до�
сягнення, творчі та розумові здібності,
моральні якості і бажання працювати
в системі  державної  служби.

Підготовка молоді за спеціальні�
стю „державне управління” здійснює
Національна академія державного уп�
равління при Президентові України.
Відповідно до Положення про
прийом слухачів до Національної ака�
демії державного управління при
Президентові України, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2004 р. № 468,
за державним замовленням у межах
10% плану прийому на навчання за
денною формою (до 2005 р. такий
план становив 100 осіб) приймають�
ся особи віком до 30 років, які пра�
цюють в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та органі�

заціях незалежно від форми влас�
ності, мають загальний трудовий стаж
не менш як три роки або диплом про
повну вищу освіту з відзнакою.

 Порядок прийому осіб на навчан�
ня за освітньо�професійними програ�
мами підготовки магістрів за спеціаль�
ністю „державна служба” здійснюєть�
ся на основі Положення про порядок
прийому осіб на навчання за освітньо�
професійними програмами підготовки
магістрів за спеціальністю „державна
служба” в освітній галузі „державне уп�
равління” та працевлаштування випус�
кників, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 26 травня
2005 р. № 402 [7]. Для навчання за ден�
ною формою передбачено прийом се�
ред інших категорій  осіб, які закінчи�
ли у році вступу вищий навчальний зак�
лад третього або четвертого рівня акре�
дитації та отримали диплом з відзна�
кою, не досягли 35 років, мають реко�
мендацію державної екзаменаційної
комісії вищого навчального закладу.

Урядова постанова № 402 скасу�
вала існуючий до цього порядок підго�
товки фахівців за спеціалізацією „дер�
жавна служба” освітньо�кваліфікацій�
ного рівня „бакалавр” чи „спеціаліст”,
натомість запровадивши порядок
підготовки фахівців за спеціальністю
„державна служба” освітньо�кваліфі�
каційного рівня „магістр” для осіб, що
вже мають повну вищу освіту.

Таким чином, спеціальності „дер�
жавне управління” і  „державна служба”
слід розглядати лише як вторинну про�
фесію, набуття якої стає можливим після
оволодіння першою (вузькоспеціалізо�
ваною, функціональною). Саме цю ідею
ми спостерігаємо в Пропозиціях Голов�
держслужби 2003 р. щодо організації
вивчення ділових і професійних якос�
тей кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців [8].
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Віковий ценз, передбачений для
вступу до відповідних навчальних зак�
ладів, дає змогу зробити висновок, що
держава  більше зацікавлена у підго�
товці для державної служби осіб серед�
нього віку, а не молоді. Хоча, наприк�
лад, на навчання до ENA (Національ�
ної школи управління) у Франції, ви�
щого навчального закладу, що
здійснює підготовку вищих кадрів дер�
жавного апарату, приймаються особи
з вищою освітою не старше 26 років та
державні службовці не старші 30 років,
які мають стаж практичної роботи не
менше 5 років [9].

Що стосується можливостей і га�
рантій працевлаштування молоді, на
сьогодні вони формально не лише не
розширені, а й частково скасовані.

Обов’язковість працевлаштуван�
ня випускників вищих навчальних зак�
ладів, які навчалися за державним кон�
трактом (замовленням) та угодою�на�
правленням, передбачено постанова�
ми Кабінету Міністрів України від 14
квітня 2004 р. № 468 „Про затверджен�
ня положень про прийом, стажування
слухачів та працевлаштування випуск�
ників Національної академії держав�
ного управління при Президентові
України, а також переліку органів, де
проводиться  стажування слухачів Ака�
демії” та  від 26 травня 2005 р. № 402
„Про затвердження Положення про
порядок прийому осіб на навчання за
освітньо�професійними програмами
підготовки магістрів за спеціальністю
„державна служба” в освітній галузі
„державне управління” та працевлаш�
тування випускників”.

Термін відпрацювання випуск�
ників, які навчалися за державним за�
мовленням за денною формою, стано�
вить: для випускників денної форми
навчання НАДУ при Президентові – 5
років, для випускників, які навчалися

за програмами   підготовки  магістрів
за спеціальністю “державна служба” в
інших ВНЗ, – 3 роки. Такий термін без�
перечно не може вирішити проблему
омолодження кадрів державної служби.

Дані постанови загалом не перед�
бачають ніяких гарантій ні випускни�
ку ВНЗ (наприклад, щодо переважно�
го права просування по службі), ні ро�
ботодавцю (наприклад, щодо якості і
рівня підготовки випускника). Не
наділяють ці акти уряду випускника
відповідних ВНЗ і статусом молодого
фахівця.

Формування банку даних про ви�
пускників вищих навчальних закладів,
які навчалися за програмами підготов�
ки в освітній галузі „державне управ�
ління” чи інших освітніх галузях, але
виявили бажання обійняти посади в
органах державної влади, на нашу дум�
ку, може відігравати подвійну роль: з
одного боку, забезпечити державу і її
органи інформацією про потенціал
випускників ВНЗ; з іншого, постави�
ти під контроль  держави використан�
ня цього потенціалу і, результат, бути
гарантією працевлаштування випуск�
ника в державному апараті, виходячи
з його потреб, інтересів та рівня підго�
товки. Досвід формування відповідних
банків даних у Головдерслужби вже є.
Безперечно, існування банку даних не
свідчить про його ефективне викорис�
тання навіть стосовно вищих держав�
них службовців. Однак, це не говорить
про недоцільність існування подібної
інформації щодо випускників ВНЗ,
тим більше що таку роботу можна
здійснити разом з Міністерством ос�
віти і науки України та Міністерством
у справах сім’ї, молоді та спорту.

Не відкидаючи потребу професій�
ного досвіду кандидатів на посади дер�
жавних службовців, щодо молоді слід
звернути увагу на французький досвід
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підбору навіть на посади вищих керів�
ників: 1) „якщо визнано, що людина
наділена потенціалом, достатнім, щоб
бути керівником вищої ланки, то не має
значення, що її призначили на цю по�
саду без належного досвіду. Маючи ха�
рактер керівника, вона зможе згодом
навчитися, як упоратися з роботою”; 2)
ці особи повинні „триматися гідно, бути
прикладом для ...наслідування” [10].

Досвід керівної роботи на по�
чатку своєї кар’єри до 35�річного віку
для керівних кадрів визначають
російські науковці, водночас ставлячи
на перше місце комунікабельність,
тобто здатність працювати з іншими
людьми та прагнення до досягнення у
своїй діяльності високих результатів, і
завершуючи критерії почуттям відпо�
відальності за доручену  справу [11].
Тому професійний досвід та компе�
тентність слід вважати важливим, од�
нак не основним критерієм обійман�
ня посад вищими керівниками.

Визначені проблеми залучення
молоді на державну службу обумовлю�
ються значною мірою державною по�
літикою, баченням її суб’єктами ролі і
місця молоді в державному управлінні.

Українська держава до 2005 р., в
аспекті залучення молоді на державну
службу, робила акцент на розвитку пер�
шої процедури (підготовку фахівців за
державним замовленням, зарахування
студентів до кадрового резерву, запро�
вадження відбору талановитої молоді
на навчання) і не приділяла уваги за�
лученню випускників ВНЗ і в цілому
молоді на державну службу. У 2005 р. з
прийняттям постанови від 26 травня
2005 р. № 402, акцент зміщується на
працевлаштування випускників ВНЗ –
магістрів в освітній галузі „державне
управління”.

Для вирішення питання залучен�
ня молоді до державної служби,

Українська держава з 2001�го до 2005 р.
ішла шляхом експериментування і
запровадження процедури відбору на
навчання у галузі „державне управлін�
ня”. Реальних кроків щодо надання
молоді можливостей (квоти, диск�
реційність права бути зарахованим
поза конкурсом тощо) обіймати поса�
ди в апараті органів державної влади
не було здійснено. Як і не гарантуєть�
ся це сьогодні.

Які кроки може і повинна
здійснити держава з тим, щоб молодь
була зацікавлена приходити на держав�
ну службу і не залишати її через 3–5
років, відпрацювавши за направлен�
ням чи набувши певних навичок і
вмінь, потрібних для роботи в недер�
жавному секторі? Безперечно, обран�
ня Україною кар’єрної системи дер�
жавної служби, значною мірою б вирі�
шило цю проблему, оскільки така сис�
тема потребує присвячувати всю свою
трудову діяльність державній службі з
тим, щоб отримати певні соціальні
пільги, а не лише 10 (чи 20) років, як
це є в Україні. Безперечно, це удоско�
налення матеріального забезпечення
шляхом його поліпшення та вирівню�
вання з недержавним сектором. Од�
нак, навіть при збереженні існуючої
посадової системи та заробітної пла�
ти, спробуємо висловити певні пропо�
зиції, спрямовані на вирішення пору�
шеної проблеми:

Перше. Держава, формулюючи і
реалізуючи політику щодо молоді, на
перше місце повинна ставити власні
інтереси, пов’язані з постійною потре�
бою оновлення кадрів органів держав�
ної влади. Реалізація цих інтересів у
ближчі роки може бути досягнута,
лише шляхом запровадження
відповідної мотивації для молоді. Мо�
тивація, насамперед, повинна бути
закріплена стосовно випускників шкіл,
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які досягли успіхів у навчанні,  шля�
хом формування державного замов�
лення на їх відбір і підготовку за раху�
нок державного бюджету.  Для цього
слід поновити процедуру відбору ви�
пускників шкіл для навчання у ВНЗ за
освітньо�професійними програмами
підготовки магістрів за спеціальністю
„державна служба”, професійно спря�
мованого на роботу в органах держав�
ної влади та органах місцевого само�
врядування, за результатами проведен�
ня на місцевому рівні і відповідного
ВНЗ конкурсів. Державна служба може
і повинна розглядатися не лише як
вторинна професія. Для реалізації за�
гальних функцій управління (зокрема
організаційної, контрольної, кадро�
вої, роботи з документами) може
здійснюватися підготовка молодих
фахівців державної служби як первин�
ної професії для обіймання посад
спеціалістів чи головних спеціалістів
в органах державного управління, не�
залежно від категорії посад. Основну
роль у процесі пошуку, відбору і на�
правлення на навчання випускників
шкіл повинні відіграти Головдерж�
служба та її територіальні органи і
відповідні структурні підрозділи (уп�
равління, відділи), які ведуть питання
молоді, державних адміністрацій. У
сформованому на сьогодні механізмі
навчання в освітній галузі „державне
управління” навчання, скоріше, може
розглядатися як підвищення кваліфі�
кації чи перепідготовка, а не як підго�
товка до обіймання посад державних
службовців.

Мотивація випускників ВНЗ, які
навчалися за державним замовленням,
повинна здійснюватися: 1) у випадку
поновлення існуючої до травня 2005 р.
процедури підготовки державних служ�
бовців, шляхом надання їм статусу
молодого фахівця, відповідно до По�

рядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготов�
ка яких здійснювалася за державним
замовленням, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 22
серпня 1996 р. № 992 із наступними
змінами; 2) у випадку збереження зак�
ріпленого з травня 2005 р. процесу
підготовки у ВНЗ за програмами в
освітній галузі „державне управління”,
статус молодого фахівця зі збережен�
ням права позачергового отримання
житла, повинен надаватися категорії
випускників, які були прийняті на на�
вчання до досягнення 35�річного віку
за рекомендаціями державних екзаме�
наційних комісій ВНЗ.

Щодо мотивації інших молодих
осіб, ми підтримуємо точку зору
О.М. Роя, поширюючи її і на держав�
них службовців, що „стимулювання
праці ... службовців в меншій мірі, ніж
інших категорій працівників, визна�
чається розмірами заробітної плати”
[11]. Держава в особі її компетентних
органів (Головдержслужби та її тери�
торіальних органів) повинна довести
переваги формального і неформально�
го статусу державного службовця: от�
римання навичок управлінської праці;
набуття зв’язків (в хорошому ро�
зумінні), які навіть у випадку припи�
нення державної служби, сприятимуть
кар’єрному росту особи, пенсійне за�
безпечення, можливість безкоштовно
підвищувати свою кваліфікацію, мож�
ливість отримання безвідсоткового
кредиту на придбання чи будівництво
житла, безплатне медичне обслугову�
вання тощо.

Друге. У Положенні про формуван�
ня кадрового резерву для державної служ�
би, затвердженому постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 28 лютого
2001 р. № 199, доцільно передбачити
норму щодо пропорційно�збалансова�
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Подано до редакції 10.10.2005 р.

ного представництва молоді до 28 років
(незважаючи на законодавче збільшен�
ня вікового цензу молоді до 35�річного
віку).  Крім того, у законодавстві і щодо
посад в органах державної влади є по�
треба запроваджувати відповідні квоти
посад для молоді, як це встановлено для
недержавного сектору [12].

Третє. Практика свідчить, що з
розглянутими процедурами досить
тісно пов’язана і набуває актуальності
процедура просування молоді на дер�
жавній службі, оскільки без її гаранту�
вання значна частка молоді все ж за�
лишає посади державних службовців.
А це, у свою чергу, призводить до по�

яви дефіциту на державній службі осіб
середнього віку.

Якщо Українській державі вдасть�
ся сформувати дієвий механізм залу�
чення молоді на державну службу, то
це одразу ж не свідчитиме, що з’яви�
лися реальні гарантії у молоді перебу�
вання  у державному апараті. Залучен�
ня молоді стає лише першим кроком
до оновлення та омолодження апара�
ту державного управління. Наступни�
ми кроками держави мають стати по�
шуки, спрямовані на мотивацію пере�
бування молоді на посадах державних
службовців, але це вже є предметом
подальшого дослідження цього комп�
лексу проблем.
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