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Таким чином, резюмуючи вищевказане, слід зазначити, що діяльність 

інформаційних агенцій в структурі сучасного інформаційного простору є 

прогресивною та затребуваною, оскільки саме через інформаційні агенції 

ми отримуємо важливу та якісну інформацію, що дає можливість 

бізнесменам і політикам одержати потрібні дані та сформувати об’єктивне 

й неупереджене уявлення про сучасний стан в державі, необхідне для 

прийняття правильних виважених рішень.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

В контексті історії, існування державної служби є нерозривним з 

поняттям демократичної та правової держави. На це вказує те, що успіх 

будь-яких трансформацій в державі залежить від ефективної діяльності 

управлінського апарату. Саме тому виникає необхідність проаналізувати 

нормативно-правову базу, яка регламентує побудову і функціонування 

органів державного управління.  

На сьогодні в Україні триває процес реформування державної служби. 

Нормативно-правова база державної служби України включає в себе низку 

правових актів, таких як: Конституція України, закони України, 

нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, актів інших органів, 

уповноважених на здійснення нормативної діяльності. Особливе місце у 

даному переліку займає Закон України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 року, який став не тільки основою розгалуженої системи 

сучасного законодавства про державну службу, але й поклав початок 

кардинального оновлення нормативної бази даної сфери діяльності. 

Прийняття Закону стало реакцією на вимогу Європейського Союзу щодо 

реформування державного апарату України. У нормативному акті 

враховано досвід та стандарти правового регулювання державної служби 

європейських колег. Однак період його адаптації до нинішніх умов може 

зайняти деякий час, що пов’язано з нестабільним економічним становищем 

в країні. Прийнятий наприкінці 2015 року Закон отримав чимало схвальних 

відгуків від експертів. Загалом, підхід до реформування держслужби є 

надзвичайно революційним. Новий Закон включає в себе низку 

нововведень, таких як: чітке розмежування категорій посад на яких 
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поширюється дія Закону; обмеження політичної активності для 

працівників держслужби; розподіл політичних посад і посад державної 

служби; детальне унормування засад набору та звільнення 

держслужбовців; кардинальна зміна підходів до визначення категорій 

посад та рангів державних службовців; введення неполітичних посади 

держсекретарів у міністерствах тощо. Однак залишається чимало питань 

які давно потребують вирішення. Наприклад, як заохотити нових фахівців 

з новаторськими підходами до роботи, а підвищення заробітної плати для 

чиновників, яке передбачено новим Законом, не стане основою мотивації 

для професійних фахівців.  

Таки чином, оновлена законодавча база регулювання державної служби 

в Україні не вирішує усі існуючі недоліки, однак перші спроби новий 

механізм поступово відбуваються. Маємо надію, що прийняття нового 

Закону «Про державну службу» стане початком реформування всієї 

державного системи управління в Україні. 
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СПЕЦИФІКА ДОКУМЕНТАЦІЙНО- 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
 

Міністерство юстиції України є одним з головних органів у системі 

центральних органів виконавчої влади. Документаційно-інформаційне 

забезпечення діяльності Міністерства юстиції України посідає поважне місце 

в процесі впровадження управлінської діяльності. Цей процес 

регламентується посадовими інструкціями, положеннями, річними та 

перспективними планами робіт та нормативно-законодавчими документами. 

Головним структурним підрозділом, що регулює відносини 

інформаційного-забезпечення Міністерства юстиції України є Управління з 

питань звернень громадян, правового та документального забезпечення. До 

нього входять: відділ з питань розгляду звернень та прийому громадян, 

документального забезпечення та контролю, відділ державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи, правової освіти та 

систематизації законодавства. Діяльність цих відділів торкається справ та 

інтересів мільйонів громадян України. Управління існує також як система 

дій, спрямованих на пошук, збирання, накопичення, зберігання і 

розповсюдження інформації, необхідної для забезпечення роботи установи. 
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