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BASIC PRINCIPLES OF AUTHORITIES’ DISTRIBUTION BETWE EN SECRETARIES OF 

THE MINISTRIES: GREAT BRITAIN’S CASE 
 
У статті розглянуто повноваження, покладені на найвищих посадових осіб міністерств у 
Великій Британії, а саме: постійного секретаря або постійного заступника міністра 
(permanent secretary/permanent under-secretary of state), молодшого міністра або заступника 
міністра (junior ministers), парламентського секретаря чи парламентського заступника 
міністра (parliamentary secretaries/parliamentary under-secretaries of state), особистого 
парламентського секретаря міністра (parliamentary private secretary), державного секретаря 
(Secretary of State). 
Звернено увагу на обов’язки постійного секретаря як найвищого за ієрархією державного 
службовця у міністерстві, зокрема, з позиції радника з питань політики міністра, 
адміністративного керівника міністерства, члена команди вищого управління державною 
службою. З’ясовано, що до основних повноважень постійного секретаря належать: 
керівництво апаратом установи, надання підтримки міністрові та забезпечення діяльності 
міністерства згідно з визначеними пріоритетами. Встановлено, що особливістю його посади є 
її збереження при зміні уряду.  
 
The article describes authorities assigned to the highest officials of the ministries in the United 
Kingdom, namely permanent secretary/permanent under-secretary of state, junior ministers, 
parliamentary secretaries/parliamentary under-secretaries of state, parliamentary private secretary, 
Secretary of State. 
The main attention was paid to the duties of the permanent secretary as the highest hierarchical civil 
servant in the ministry, namely as minister’s policy adviser, administrative head of the ministry, 
member of the team, responsible for civil service’s highest management. It was clarified that the main 
powers of the permanent secretary include: management of the institution’s personnel, providing 
support to the minister and ensuring of his activities in accordance with the defined priorities. The 
author points out that the peculiarity of his position is its maintenance during  governmental changes. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними 
завданнями. Створення дієвого інституту державних секретарів є однією із складових реформи державного 
управління в Україні. На сьогодні призначено державних секретарів у всіх міністерствах. До основних завдань цих 
посадовців належить забезпечення діяльності міністерств та організація поточної роботи, пов’язаної з реалізацією 
повноважень міністерства, здійснення управління державною службою, крім цього, державні секретарі беруть 
активну участь у реформуванні державного управління. У цьому контексті важливим з погляду практики 
функціонування є питання діяльності державних секретарів у зарубіжних країнах, зокрема щодо покладених на 
них повноважень, та їх розподілу між найвищими посадовими особами міністерств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, 
виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Науковцями здійснено порівняльний аналіз 
організації державної служби Німеччини, Австрії та України, розглянуто зарубіжний досвід, зокрема, щодо 
формування системи державних посад, проходження державної служби та можливості його використання в 
Україні в умовах адміністративної реформи, кадрового забезпечення державного управління та ін. 

Однак аналіз останніх публікацій за проблематикою вказує на те, що досвід Великої Британії в частині 
розмежування функціональних повноважень вищих посадових осіб міністерств, у тому числі й постійного 
секретаря міністерства, науковцями у сфері державного управління детально не вивчався. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – розглянути повноваження вищих 
посадових осіб міністерств Великої Британії, проаналізувати функції постійного секретаря, аналогом якого в 
Україні є державний секретар міністерства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У британській системі державного управління існує чіткий 
розподіл повноважень між представниками управлінської вертикалі, причому термін “секретар” використовується 
у різних значеннях, зокрема: 

– щодо виборних посадових осіб (тобто членів британського парламенту, призначених прем’єр-міністром 
країни для виконання конкретних видів робіт). До них, зокрема, відносять Державного секретаря (Secretary of 
State), Державного міністра (Minister of State), Парламентського заступника міністра (Parliamentary undersecretary), 
Особистого парламентського секретаря міністра (Parliamentary private secretary); 

– щодо державних службовців (тобто осіб, які здійснюють свою професійну діяльність на державній 
службі незалежно від того, яка партія є на цей час правлячою). Ними є Секретар Кабінету міністрів (Cabinet 
Secretary), Постійний заступник міністра (Permanent secretary), Особистий секретар (Private secretary). 

У представленій публікації спробуємо охарактеризувати функції й повноваження осіб, посади яких є 
дотичними до розуміння “державний секретар”, що вживається в україномовному публічному дискурсі, причому 
логіка викладу матеріалу напряму залежатиме від ступеня релевантності й порівнюваності відповідних понять. 

Постійний секретар або постійний заступник міністра (permanent secretary/permanent under-secretary of 
state) – найвищий за ієрархією державний службовець у міністерстві, обов’язком якого є безпосереднє щоденне 
управління діяльністю апарату установи, надання підтримки міністрові уряду, підзвітному парламенту щодо 
діяльності та функціонування відповідного відомства [4], особливістю посади якого є її збереження при зміні 
уряду. Такий тип розподілу повноважень є характерним для Вестмінстерської моделі системи британського 
парламентаризму. 

Посада постійного секретаря є неполітичною посадою. Однією з найважливіших функцій постійного 
секретаря є моніторинг і контроль за фінансовими надходженнями й видатками міністерства. Постійні секретарі 
зазвичай займають посади упродовж тривалого періоду (звідси й назва – “постійні”) на відміну від змінних 
політичних державних секретарів, перед якими вони звітують і здійснюють дорадчі функції. Перша згадка про 
подібну посаду датована 1830 роком при уряді Лорда Чарльза Ґрея, прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства 
(1830–1834) [7]. 

Згадана “постійність” забезпечується тим, що ці посадові особи, як правило, є державними службовцями, 
кар’єра яких не залежить від каденції будь-якого конкретного уряду. Система, в якій постійна публічна служба 
поширюється на найвищі рівні державного управління, є однією з визначальних характеристик Вестмінстерської 
моделі. Такий підхід дозволяє забезпечити баланс між адміністративною безперервністю, без якої управління стає 
непередбачуваним та складним, та політичною мінливістю, що є основою демократії [2, c. 3]. Окреслене вище не є 
притаманним виключно країнам, що входять до Співдружності націй, де існує чітке розмежування між 
перманентними змінами на політичному рівні та безперервністю й наступністю на адміністративному, що є 
характерним у тому числі й для французької системи державного управління. Однак це суттєво відрізняє їх від 
практики врядування у багатьох інших країнах світу, де будь-яка зміна уряду автоматично призводить до зміни 
персоналу різної ієрархії на багатьох рівнях державного управління. 

Як правило, постійний секретар очолює правління міністерства, яке складається з виконавчих членів 
(інших державних службовців міністерства) та невиконавчих посадовців. Окремі великі за чисельністю 
міністерства мають другого постійного секретаря, який виконує представницькі функції. Постійний секретар, як 
правило, працює на певного міністра, однак зазвичай призначається главою уряду, який має право відкликати таке 
призначення в будь-який час, і лише у виключних випадках міністр має право радитися щодо питань призначення 
свого постійного секретаря. 

Зазначений підхід є досить ефективним у створенні еластичного, але міцного “мосту” між політичним та 
адміністративним рівнями управління, гарантуючи відповідальність постійного секретаря перед міністром та 
одночасну його незалежність. Досягнення такого делікатного балансу опирається, як правило, на практичний 
досвід, а не на чіткі правила, інструкції, порядки чи закони, що перетворює його на досить корисний і дієвий 



механізм для подальшого наслідування [2, c. 4]. 
Для постійного секретаря в процесі виконання його функцій і повноважень важливо побудувати хороші 

робочі відносини з міністром, адже без довіри міністра йому надзвичайно важко здійснювати контроль та 
ефективно управляти. У свою чергу успіх діяльності міністра значною мірою залежить від знань, умінь, навичок та 
професійного досвіду постійного секретаря, якого він безпосередньо не призначав. Однак тут також важливо 
враховувати ту обставину, що міністри, які повністю довіряють постійним секретарям у здійсненні ними своїх 
повноважень, втрачають здатність діяти самостійно, а міністри, які ігнорують поради своїх постійних секретарів, 
ризикують зробити серйозні помилки. 

У Вестмінстерській моделі державного управління міністри несуть одночасно індивідуальну 
відповідальність за діяльність відповідного міністерства та колективну – за роботу уряду в цілому. Як особа, 
підпорядкована міністрові, постійний секретар виконує три основні функції: надання консультацій з питань 
політики міністра, управління міністерством у якості адміністративного керівника, участь у колективному 
управлінні державною службою в цілому. 

Як радник з питань політики міністра, постійний секретар має надавати об’єктивні поради щодо 
вироблення й реалізації політики у певній сфері, щодо варіантів дій уряду з імплементації відповідних рішень, а 
також щодо наслідків кожного з варіантів. Такі консультації повинні завжди ґрунтуватися на поєднанні 
незаперечних доказів та інтуїтивної оцінки, що, безсумнівно, вимагає повного розуміння складних технічних, 
управлінських, юридичних та фінансових питань, адже відповідні прийняті рішення можуть мати суттєві політичні 
наслідки як для міністра, так і для уряду в цілому. 

Зазвичай міністр має й інших радників з питань політики, до яких відносять фахівців з його політичного 
оточення чи партії, інших сторонніх осіб, експертів ззовні. Однак традиційно саме постійний секретар відігравав 
центральну роль у розробленні варіантів політики та у наданні рекомендацій міністрові, будучи відповідальним за 
збір та аналіз доказів для підтримання курсу дій (чи бездіяльності), запропонованих міністру. 

Як адміністративний керівник міністерства, постійний секретар уповноважений скеровувати й управляти 
від імені відповідного міністра в межах чинного законодавства. Завданням постійного секретаря є забезпечення 
діяльності міністерства згідно з визначеними пріоритетами, враховуючи при цьому вказівки й інтереси 
відповідного міністра, які часто можуть не збігатися з підходами конкретного постійного секретаря, вимагаючи 
при цьому від нього дотримання відповідного балансу інтересів та пошуку компромісних рішень, забезпечуючи 
водночас виконання основних завдань щодо планування, організації, виконання, контролю та оцінювання, які, 
зважаючи на публічний характер цієї посадової особи, підлягають чіткій регламентації та певним обмеженням, що 
накладаються на будь-якого державного службовця. 

Як член команди вищого управління державною службою, постійний секретар поділяє колективну 
відповідальність уряду за управління державною службою в цілому, забезпечуючи узгодженість галузевих політик 
міністерств і відповідних відомчих ініціатив загальним урядовим цілям і пріоритетам [2, c. 6–8]. 

Постійний секретар підзвітний главі уряду (прем’єр-міністрові) у питаннях, визначених сферою 
повноважень його посади, зокрема він несе відповідальність за підтримку загальної політики та пріоритетів уряду, 
забезпечуючи здійснення своєї діяльності в контексті практики управління та процедур, встановлених загалом для 
уряду. 

Постійний секретар відповідальний перед міністром і зобов’язаний виконувати його вказівки й 
розпорядження. Водночас він зобов’язаний забезпечувати додержання міністром порядку денного діяльності 
уряду, виконуючи таким чином завдання вищого порядку. Крім цього, постійному секретареві необхідно на 
належному рівні здійснювати взаємодію з парламентськими комітетами, які є органами державного управління, 
через які парламент у різний спосіб має вплив на діяльність постійних секретарів. 

У цілому можна констатувати, що постійні секретарі змушені працювати у складних умовах одночасного 
поєднання вимог, обмежень та конкуруючих інтересів міністрів, стейкхолдерів, співробітників міністерств та 
інших відомств на різних ієрархічних рівнях влади, інколи неоднозначної та конкуруючої підзвітності й 
відповідальності.  

Посади молодших міністрів або заступників міністра (junior ministers) можуть створюватися урядом за 
спеціалізованими сферами відповідальності. У конституційному плані сфера їх повноважень у британській системі 
державного управління сьогодні така ж, як і у XIX столітті, коли вперше такі посади були запроваджені. З 
формального чи юридичного погляду вони не мають жодних повноважень, адже будь-які функції чи сфера 
відповідальності їм напряму делегуються безпосереднім керівником – міністром. Так само, як і постійні секретарі, 
вони поділяють колективну відповідальність уряду за управління державою перед парламентом, однак в 
політичному аспекті відповідальність вони несуть перед своїм державним секретарем, а не парламентом. В 
історичному плані вони відігравали значну роль у парламенті, що і на сьогодні залишається важливим аспектом 
їхньої роботи, однак протягом останніх років почали набувати ваги їх адміністративні й політичні функції. 
Міністрам рекомендується делегувати частину підвідомчої роботи молодшим міністрам, значна кількість яких 
(особливо на рівні міністра) має спеціальні звання й титули (практика, започаткована Гарольдом Вільсоном у 1960-
х роках). Однак на практиці сфера їх повноважень багато в чому залежить від стилю керівництва відповідного 
міністра, а також їх міжособистісних стосунків. Масштаби впливу молодших міністрів значною мірою залежать 
від того, чи мають вони довіру та підтримку держсекретаря, а в політичному плані вони відіграють важливу роль 
“сторожового”, намагаючись представляти й відстоювати інтереси власних політичних партій. 

У 1914 році Уряд Асквіта мав лише 15 молодших міністрів, у 1945 році Еттлі призначив 32 молодші 
міністри, розраховуючи на ту ж основу (парламентських секретарів та міністрів), уряд Брауна в 2010 році мав 77 



молодших міністрів, тоді як Кемерона – 65. Британські уряди в цілому більші та мають набагато більше молодших 
міністрів, ніж їхні міжнародні колеги. До 1950-х більшість міністерств мали лише одного молодшого міністра, 
однак зараз міністерські команди значно більші: на сьогодні у десяти міністерствах є по чотири чи більше 
молодших міністрів (у деяких – шість), одне з міністерств у минулому мало до дев’яти молодших міністрів [9]. 

Парламентські секретарі чи парламентські заступники міністра (parliamentary secretaries/parliamentary 
under-secretaries of state) є членами парламенту у Вестмінстерській системі державного управління, які 
допомагають міністрові виконувати його обов’язки. Зазвичай ці посадовці призначаються прем’єр-міністром з 
числа членів правлячої в парламенті політичної партії з метою надання допомоги міністрам кабінету міністрів у їх 
роботі. Зазначені посади раніше застосовувалися як “стартовий майданчик” для майбутніх міністрів. 

За ієрархією парламентський секретар – третя за значенням особа в уряді після держміністра й 
держсекретаря, хоча не всі міністерства мають такий трирівневий розподіл влади [6]. 

Особистий парламентський секретар міністра (parliamentary private secretary) – член парламенту, який 
фактично є особистим помічником міністра в парламенті для встановлення безпосередніх контактів з депутатами. 
За ієрархією посад ця посада є нижчою, аніж посада парламентського заступника міністра. Міністри можуть 
обирати особистих парламентських секретарів особисто, однак зобов’язані одержати схвалення на кожного 
кандидата від прем’єр-міністра у письмовому вигляді [3]. Вказана особа може заміщати міністра під час офіційних 
заходів лише у виняткових випадках за неможливості його заступників виконувати відповідні функції [5]. 

Державний секретар (Secretary of State) є міністром Кабінету Міністрів, відповідальним за урядове 
відомство (хоча не всі міністерства очолюють державні секретарі; наприклад, казначейство очолює канцлер 
казначейства). Державні секретарі мають офіційний титул “Головного державного секретаря її Величності у 
сфері…”. 

У середні віки королів Англії супроводжували писарі, яких називали королівськими клерками, а пізніше – 
секретарями, основне завдання яких полягало у забезпеченні переписки. До часів правління Генріха VIII зазвичай 
був лише один секретар, але пізніше з’явився ще один, які одержали титул державних секретарів за наказом 
Єлизавети I (1558–1603). В уряді після 1688 року цим посадовим особам були делеговані повноваження вищого 
рівня. В історії ці посади стали відомими під назвами Державного секретаря Північного Округу та Державного 
секретаря Південного округу. Обидва посадовці займалися питаннями внутрішньої політики, однак у питаннях 
зовнішньої політики вони розділилися: один відповідав за протестантські держави Північної Європи, а інший – за 
римо-католицькі держави Південної Європи, причому за ієрархією Державний секретар Південного округу був 
вищим за Державного секретаря Північного округу. 

У 1708 році після об’єднання з Шотландією був призначений Державний секретар з питань Шотландії, а з 
1742 року посади Державних секретарів були ліквідовані, однак починаючи з 1768 року – відновлені у зв’язку зі 
зростанням і посиленням адміністративної роботи у Британській імперії. У 1782 році з’явилися нові посади 
секретаря внутрішніх справ (Home Secretary) та секретаря закордонних справ (Foreign Secretary). Посада третього 
секретаря знову зникла, однак внаслідок війни з Францією в 1794 році третій секретар знову з’явився, перебравши 
на себе повноваження нагляду за діяльністю Військового відомства, яке у 1854 році перейшло у відання четвертого 
Державного секретаря. У 1858 році п’ятий Державний секретар (з питань Індії) приступив до виконання службових 
обов’язків. 

Названі п’ять посадових осіб працювали на постійній основі й після першої світової війни. Протягом 
післявоєнного десятиліття було створено ще три нові посади держсекретарів міністерств: з питань Королівських 
військово-повітряних сил, що відокремилося від Військового відомства; у сфері зв’язків із британськими 
самоврядними домініонами; з питань Шотландії, яке виникло внаслідок підвищення в ранзі посади відповідного 
міністра. 

Такий розподіл влади й повноважень залишався незмінним до часів Другої світової війни. Упродовж 
1947–1968 років відбувалися постійні процеси реорганізації та інституціоналізації залежно від суспільно-
політичної ситуації в країні, відповідні відомства то створювалися, то об’єднувалися з уже існуючими, то 
ліквідовувалися у зв’язку з втратою актуальності. 

Разом з тим трансформувався й сам концептуальний підхід до посади Державного секретаря, оскільки 
прем’єр-міністр Гарольд Вільсон у 1964 році розпочав процес перетворення практично всіх міністрів та 
президентів відомств, з яких на той час було сформовано британський кабінет міністрів, на державних секретарів. 
До кінця двадцятого століття практично всі міністерства кабінету міністрів очолювали державні секретарі, за 
винятком канцлера казначейства. На відміну від постійної стабільності посад державних секретарів до 60-х років 
точна кількість, функції й повноваження різноманітних державних секретарів залишалися досить мінливими й 
швидкоплинними, і лише посади секретарів внутрішніх справ (Home Secretary) та закордонних справ (Foreign 
Secretary) у їхньому першопочатковому розумінні зберігаються і до цього часу [8]. 

На думку С.А.Анвара, саме британська модель розподілу функціональних обов’язків була взята за основу 
побудови існуючого на сьогодні в Німеччині інституту державних секретарів [1, c. 75]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Вивчення досвіду Великої Британії щодо функціонування 
інституту державних секретарів у контексті дослідження формування цього інституту в Україні, зокрема в частині 
розмежування повноважень між найвищими посадовими особами міністерств, дало можливість встановити, що 
найвищим за ієрархією державним службовцем у міністерстві є постійний секретар або постійний заступник 
міністра (permanent secretary/permanent under-secretary of state).  

Посада постійного секретаря є неполітичною посадою, кар’єра постійного секретаря не залежить від 
каденції уряду, що дозволяє забезпечити баланс між адміністративною безперервністю та політичною 



нестабільністю.  
На основі узагальнення сфер відповідальності постійного секретаря виокремлено такі його основні 

завдання: 
– надання підтримки та консультування міністра з питань його професійної діяльності та забезпечення 

ефективної роботи відповідного відомства; 
– забезпечення імплементації основних пріоритетів діяльності уряду, реалізація політики й розроблення 

проектів законодавства у відповідній сфері державного управління; 
– здійснення ефективного й результативного управління людськими ресурсами на засадах лідерства, 

мотивації, ініціативності, саморозвитку і самовдосконалення; 
– оптимізація управління фінансовими ресурсами міністерства; 
– налагодження зв’язків з громадськістю; 
– участь в колективному забезпеченні діяльності уряду тощо. 
У подальшому доцільним є вивчення практики функціонування інституту державних секретарів в інших 

європейських країнах, зокрема: щодо розмежування повноважень між найвищими посадовими особами, їхньої 
взаємодії з питань формування та реалізації державної політики, забезпечення діяльності міністерств. 
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