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АНОТАЦІЯ 

Безусий В.В. Соціальний захист державних службовців в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (081 

– Право). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання соціального захисту державних 

службовців в Україні. У роботі з’ясовано специфіку правового статусу 

державного службовця як об’єкта соціального захисту і охарактеризовано 

проблему класифікації державних службовців як об’єкта соціального 

захисту. Розкрито зміст структури концептуальних основ соціального 

захисту державних службовців. 

Відзначено, що соціальна держава завдяки реалізації соціальної 

політики, у тому числі і засобами соціального захисту, забезпечує 

відповідність існуючого соціального простору потребам людей, окремим 

групам людей (зокрема державних службовців), і тим самим забезпечує 

соціальний розвиток усіх сфер суспільства. 

Відзначено, що структура концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців виступає складним системним утворенням, яке 

складається із двох блоків: цільового та функціонального, кожен з яких 

охоплює відповідні за властивостями та значенням для формування і 

здійснення соціального захисту державних службовців основи. Так, цільовий 

блок основ, як вважається, утворюють такі явища: мета, завдання та 

призначення соціального захисту державних службовців. Він визначає 

внутрішні властивості цього різновиду соціального захисту та відображає 

його зв’язок із соціальною державою та її соціальною політикою. У свою 

чергу, до функціонального блоку основ соціального захисту державних 

службовців доцільно віднести його принципи, функції, а також рівні 
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реалізації. Цей блок створює підґрунтя для формування та організації захисту 

державних службовців як певної діяльності з управління вказаною сферою, 

визначає зміст конкретних напрямів його реалізації. 

Проаналізовано мету, систему принципів, завдань та функцій 

соціального захисту державних службовців, охарактеризовано зміст кожного 

з них. Здійснено аналіз рівнів соціального захисту державних службовців в 

Україні. Надано характеристику напрямів та форм соціального захисту 

державних службовців в Україні, а також виокремлено специфічні 

риси засобів та методів соціального захисту державних службовців. 

Встановлено, що до загальних функцій соціального захисту державних 

службовців належать такі: економічна (забезпечення задоволення соціально-

економічних та соціально-культурних прав державних службовців, надання 

відповідних видів соціальної, грошової або натуральної допомоги у 

передбачених законом випадках, сприяння соціально-економічному розвитку 

й забезпечення соціальної стабільності); політична (забезпечення 

підтримання соціальної стабільності в суспільстві, соціальної рівності та 

диференціації в соціальному захисті); регулятивна (забезпечення відтворення 

і розвитку суспільних відносин у сфері розподілу і перерозподілу 

економічних благ та ресурсів між особами, які потребують такого захисту); 

охоронна (захисна) (забезпечення охорони і захисту суспільних відносин та 

соціально-економічних і соціально-культурних прав державних службовців 

від незаконних обмежень або порушень, відновлення статусу особи, який 

існував до його порушення); демографічна (стимулювання зростання 

кількості і підвищення якості трудових ресурсів, збільшення тривалості 

життя громадян); превентивна (попереджувальна) (забезпечення запобігання 

негативним соціально-економічним явищам, процесам та їх наслідкам). 

До спеціальних функцій соціального захисту державних службовців 

віднесено наступні: організаційна (забезпечення створення механізмів 

формування відповідних фондів і їх перерозподілу, а також сприяння 

реалізації завдань соціального захисту державних службовців); соціально-
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захисна (соціально-реабілітаційна) (забезпечення задоволення специфічних 

потреб державних службовців похилого віку та непрацездатних державних 

службовців); інформаційна (забезпечення інформування державних 

службовців та членів їх сімей про стан, характер та зміст соціального 

захисту, наявні можливості для задоволення їх соціально-економічних та 

соціально-культурних прав); стимулююча (забезпечення створення умов для 

максимально повної та ефективної реалізації особи на державній службі 

впродовж максимально можливого часу перебування особи на державній 

службі); контрольна (здійснення контролю за досягненням мети та 

дотриманням засад соціального захисту державних службовців, належною 

реалізацію його завдань, а також дотриманням соціально-економічних та 

соціально-культурних прав державних службовців). 

Виділено наступні особливості соціально-побутового напряму 

соціального захисту державних службовців: 1) реалізовується у формах 

безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир 

чи індивідуальних житлових будинків та матеріальної допомоги; 

2) нереалізованість права на надання службового житла відповідно до Закону 

України «Про державну службу»; 3) обмеженість виплати матеріальної 

допомоги фондом оплати праці, яка здійснюється не частіше одного разу на 

рік. 

Серед особливостей оздоровчо-рекреаційного напряму соціального 

захисту державних службовців виділено такі: 1) реалізовується лише в одній 

формі – грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної 

відпустки; 2) розраховується в розмірі середньомісячної заробітної плати; 

3) середньомісячна заробітна плата включає посадовий оклад державного 

службовця, надбавки, доплати, премії та компенсації. 

Обґрунтовано, що в межах соціального захисту державних службовців 

метод примусу може застосовуватись не лише при притягненні до 

відповідальності, до нього можна віднести й обов’язок дотримуватися тих 

норм, що забезпечують реалізацію соціального захисту. Варто наголосити, 
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що обов’язковим елементами примусу в соціальному захисті є його правовий 

характер, оскільки саме він надаватиме відповідним діям правомірності. 

Правовий характер дозволить діяти в тих межах, що не встановлюють нових 

привілеїв та переваг для державних службовців шляхом застосування сили. 

Крім того, до особливостей примусу в соціальному захисті державних 

службовців слід віднести і вольовий характер, оскільки примус, на відміну 

від інших методів (соціальна допомога, страхування та ін.), не може 

застосовуватись автоматично, без попереднього дослідження умов та підстав. 

Відповідно, правові норми, у яких використовується метод примусу, 

стосуються діяльності державних службовців не лише як працівників, але і 

як представників держави. 

Констатовано, що механізм правового забезпечення соціального 

захисту державних службовців складається з трьох основних складових 

частин, які є групами норм права щодо врегулювання питання пенсійного 

забезпечення, виплат, пов’язаних із виконанням трудових функцій, а також 

норм, що регулюють надання різного роду соціальних послуг, зокрема 

надання медичної допомоги. 

Аргументовано, що відплатність соціального захисту державних 

службовців полягає у матеріальному характері відшкодування у випадку 

настання соціального ризику, а  тривалість розкривається через сутність 

державної служби, де відбувається заохочення постійного перебування на 

державній службі. Водночас визначити чіткий перелік норм права, які можна  

включити до соціального захисту, неможливо через диференціацію таких 

відносин. Щодо добровільної основи, то дана ознака не має ключового 

значення, оскільки соціальний захист є невід’ємним правом людини, тобто 

застосовується незалежно від волі самої особи. Крім того, лише вступ 

державного службовця на посаду є проявом добровільності, однак 

подальший характер відносин має уже подвійну імперативно-диспозитивну 

природу. 
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Вказано, що економічність правовідносин із соціального захисту 

державних службовців розкривається  через потребу у постійному 

надходженні коштів для їх підтримання. Так, відносини щодо страхування, 

соціальної допомоги, відшкодування та компенсації пов’язані із виплатою 

коштів, які формуються за рахунок матеріальних виплат одного із суб’єктів 

таких правовідносин. Дана потреба є об’єктивною, оскільки випливає із 

неможливості державного службовця займатись будь-якою іншою 

діяльністю, особливо якщо мова йде про підприємництво чи суміщення 

різних професій. Як наслідок, усі потреби державного службовця та членів 

його сім’ї, що виникають унаслідок взаємодії із суспільством та реалізації 

природних конституційних прав, повинні бути забезпечені державою. 

Основою такого забезпечення є економічні ресурси. 

Наголошено, що необхідність волевиявлення у правовідносинах із 

соціального захисту пов’язана із усвідомленням наслідків та сутності 

власних дій, що, у свою чергу, впливає на значення соціального ризику для 

правовідносин. Так, з боку держави воля проявляється у підтриманні, 

збільшенні або ж зменшенні рівня соціального захисту державних 

службовців. Також вона розкривається через діяльність відповідних 

посадових осіб, що забезпечують його надання, а отже, їх поведінка як щодо 

дотримання норм права, так і щодо їх порушення завжди буде мати вольовий 

характер. Воля державного службовця проявляється стосовно вступу у 

правовідносини, проходження конкурсу та згоди на зайняття відповідної 

посади, а також через сплату відповідних внесків та звернення із заявами 

щодо відшкодування. Крім того, важливим є й добровільний характер 

вираження волі державним службовцем, оскільки саме це є головним 

критерієм щодо застосування заходів із соціального захисту. Важливо, що 

зміна правовідносин із соціального захисту, його рівень залежать саме від 

волі й усвідомлення такої необхідності державним службовцем та його 

взаємодії із державою. 
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Досліджено поняття та особливості правовідносин із соціального 

захисту державних службовців, їх види, а також підстави виникнення, зміни 

та припинення таких правовідносин. Визначено перелік негативних аспектів 

сучасного стану соціального захисту державних службовців в Україні та 

запропоновано обґрунтовані шляхи їх вирішення. Сформовано напрями 

удосконалення правового регулювання соціального захисту державних 

службовців в Україні. Виокремлено напрями запозичення 

позитивного європейського та світового досвіду у національне соціальне 

законодавство у контексті соціального захисту державних службовців. 

У процесі аналізу специфіки правового регулювання соціального 

захисту державних службовців в Україні відзначено, що юридичні факти 

щодо правовідносин із соціального захисту державних службовців 

охоплюють й інститути державного соціального страхування, допомоги, 

пільг та компенсацій, а отже, зміна таких правовідносин відбувається 

постійно, що, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про існування 

системного послідовного втілення таких фактів, якість якого залежить від 

правильного закріплення у законодавчому приписі норми права без колізій та 

прогалин, що можуть викликати існування дефектних юридичних фактів. 

Резюмовано, що юридичні факти у правовідносинах із соціального 

захисту державних службовців – систематизовані та логічно упорядковані у 

нормах права, конкретні й об’єктивні події, дії або бездіяльність суб’єктів 

правовідносин із соціального захисту державних службовців, що, 

реалізуючись, спричиняють наслідки правового характеру щодо виникнення, 

зміни і припинення правовідносин між державою як суб’єктом здійснення 

соціального захисту та відповідним державним службовцем. 

Залучення великої кількості державних органів до процесу виникнення 

правовідносин пояснюється значним рівнем соціальної та правової 

позитивної відповідальності, що покладається на державного службовця як 

особи, котра повинна реалізовувати завдання держави та надавати послуги 

населенню. Рівень соціального захисту державних службовців вищий, ніж у 
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решти населення, а отже, витрати, спрямовані на його здійснення, повинні 

бути обґрунтованими. Наявність спеціальної перевірки, проходження 

конкурсу дозволяє усунути корупційну складову та  обрати кандидатуру на 

посаду державної служби об’єктивно. Таким чином, реалізація самої підстави 

виникнення правовідносин (прийняття Присяги державного службовця, 

видання акта про призначення) неможлива без діяльності службовців різних 

державних органів з метою її забезпечення. 

Зменшення розмірів та ускладнення умов отримання премії для 

державного службовця в межах їх соціального стану є негативним аспектом, 

оскільки премія більше не виступає реальним інструментом забезпечення 

добробуту. Водночас для державного службовця в аспекті забезпечення 

власних інтересів та потреб своєї сім’ї це питання залишається актуальним. 

Отже,  недоотримання фінансового забезпечення з боку держави, яка 

виступає роботодавцем, що робить оплату праці на належному рівні її 

обов’язком, разом із забороною підприємницької діяльності спонукають 

державного службовця або ж до порушення корупційного законодавства, що 

матиме для нього негативні наслідки, або ж до звернення основної уваги на 

дозволені напрямки діяльності (викладацька чи творча діяльність), що 

призведе до зниження якості виконання професійних обов’язків і, відповідно, 

позначиться на можливості отримання премії. Таким чином, зменшення 

розміру премій негативно впливає як на реалізацію права державного 

службовця на комфортні та безпечні умови життя, так і на право населення 

на якісні адміністративні послуги. 

У контексті оптимізації законодавства у досліджуваній сфері 

запропоновано доповнити Закон України «Про державну службу» ст. 54, 

виклавши її у такій редакції: «1. Державному службовцю можуть надаватись 

наступні види соціально-побутового забезпечення: службове житло, 

службовий транспорт та безкоштовне медичне обслуговування у закладах 

охорони здоров’я державної та комунальної власності. 2. Для підтвердження 

необхідності отримання будь-якого із видів соціально-побутового 
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забезпечення необхідно звернутись до безпосереднього керівника у порядку 

та із переліком документів, визначених у Порядку отримання соціально-

побутового забезпечення державним службовцем. 3. У випадку 

підтвердженої необхідності державним службовцям може надаватись 

щорічна одноразова матеріальна допомога у порядку, визначеному ч. 2 даної 

статті». Завдяки такій нормі буде зменшено можливості для зловживання та 

необґрунтованого використання засобів соціального захисту, а також надано 

можливість їх використання у випадку необхідності. 

Підсумовано, що основною рисою кар’єрної моделі, яку впроваджено у 

деяких країнах (Франція, Німеччина, Австрія та Естонія) є орієнтація на 

закритість кар’єри та нематеріальні пільги і гарантії на державній службі 

(соціальний захист державних службовців, пенсійні гарантії, стабільність 

статусу). Враховуючи подібність орієнтирів забезпечення державної служби, 

вважаємо, що саме досвід країн кар’єрної моделі щодо забезпечення 

соціального захисту державних службовців є найбільш актуальним для 

України в сучасних умовах. 

Сама концепція побудови державної служби у Франції включає 

необхідність забезпечення посад у державному апараті добросовісними 

службовцями, які мають найвищу кваліфікацію. Цим службовцям держава 

гарантує необхідний та належний соціальний захист з метою комфортного 

виконання ними обов’язків. Відповідні принципи мають важливе значення 

для формування мотиваційної складової в осіб, які претендують на вакантні 

посади в державному апараті, що відображається на престижності державної 

служби. 

Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, державні 

службовці, соціальне забезпечення, соціальні права, 

соціальне законодавство, соціальна функція, державна служба. 
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SUMMARY 

 Bezusy V.V. Social protection of civil servants in Ukraine. – The 

qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of social protection of civil servants in Ukraine. In 

this paper the specificity of the legal status of a civil servant as an object of social 

protection is clarified and the problem of classification of civil servants as an 

object of social protection is characterized. The content of the structure of 

conceptual bases of social protection of civil servants is revealed. 

It is noted that through the implementation of social policy, including social 

protection means, the welfare state ensures that the existing social space 

corresponds to the needs of people, to particular groups of people (eg, civil 

servants). And thus ensures the social development of society, all its spheres. 

It is noted that the structure of conceptual bases of social protection of civil 

servants is a complex systematic formation, which consists of two blocks - a 

purpose and a functional one, each of which covers the corresponding in properties 

and importance for the formation and implementation of social protection of civil 

servants. Thus, the target block of fundamentals is thought to form phenomena 

such as: the purpose, objectives and purpose of social protection for civil servants. 

It defines the intrinsic properties of this form of social protection and reflects its 

connection with the welfare state and its social policy. In its turn, it is advisable to 

include in its functional block the basics of social protection of civil servants its 

principles, functions and levels of implementation. This block opens the basis for 

the formation and organization of protection of civil servants as a certain activity 

in the management of the specified area, defines the content of specific areas of its 

implementation. 
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The purpose, system of principles, tasks and functions of social protection of 

civil servants are analyzed, the content of each of them is characterized. The level 

of social protection of civil servants in Ukraine is analyzed. A description of the 

directions and forms of social protection of civil servants in Ukraine is given, as 

well as the specific features of the means and methods of social protection of civil 

servants. 

It is established that the general functions of social protection of civil 

servants include the following: economic (ensuring satisfaction of socio-economic 

and socio-cultural rights of civil servants, providing appropriate types of social, 

financial or natural assistance in cases provided for by law, promoting socio-

economic development and ensuring social stability); political (ensuring the 

maintenance of social stability in society, social equality and differentiation in 

social protection); regulatory (ensuring the reproduction and development of 

public relations in the field of distribution and redistribution of economic goods 

and resources between persons in need of such protection); protective (protective) 

(ensuring protection and protection of public relations and socio-economic and 

socio-cultural rights of civil servants against unlawful restrictions or violations, 

restoration of the status of a person who existed before his or her violation); 

demographic (providing to stimulate growth of quantity and improvement of 

quality of labor resources, increase of life expectancy of citizens); preventive 

(preventive) (ensuring prevention of negative socio-economic phenomena, 

processes and their consequences). 

The special functions of social protection of civil servants include the 

following: organizational (ensuring the creation of mechanisms for the formation 

of relevant funds and their redistribution, as well as facilitating the implementation 

of tasks of social protection of civil servants); social protection (social and 

rehabilitation) (providing for meeting the specific needs of elderly and disabled 

civil servants); information (ensuring that civil servants and their families are 

informed about the status, nature and content of social protection, available 

opportunities to meet their socio-economic and socio-cultural rights); stimulating 
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(ensuring the creation of conditions for the most complete and effective realization 

of a person in the civil service during the maximum possible time of the person’s 

stay in the civil service); control (exercising control over the achievement of the 

goal and observance of the principles of social protection of civil servants, proper 

implementation of its tasks, as well as observance of socio-economic and socio-

cultural rights of civil servants). 

The following peculiarities of social and social protection of civil servants 

are distinguished: 1) the social and domestic direction is implemented in the form 

of interest-free loan for housing construction or purchase of apartments or 

individual dwelling houses and material assistance; 2) «provision of official 

housing», as defined in the Law of Ukraine «On Civil Service», is not 

implemented today; 3) payment of financial aid is limited to the wage fund and is 

made no more than once a year. 

Among the features of the health and recreational area of social protection of 

civil servants are the following: 1) implemented in only one form - financial 

assistance in the provision of annual basic paid leave; 2) is calculated in the 

amount of the average monthly salary; 3) the average monthly salary includes a 

civil servant’s salary, allowances, surcharges, bonuses and compensation. 

It is justified that, within the limits of social protection of public servants, 

the method of coercion can be applied not only to prosecution, but it can also be 

attributed to the obligation to comply with the rules that ensure the implementation 

of social protection. It should be emphasized that compulsory elements of coercion 

in social protection is its legal nature, since it will distinguish legitimate actions. 

The legal nature will also allow it to act to the extent that it does not establish new 

privileges and benefits for civil servants through the use of force. In addition, the 

peculiarities of coercion in the social protection of public servants should be 

attributed to a strong-willed nature, since coercion, unlike other methods, such as 

social assistance or insurance cannot be applied automatically without first 

exploring the conditions and grounds. Accordingly, the legal rules that use the 
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compulsion method apply to the activities of civil servants not only as employees 

but as representatives of the state. 

It is stated that the mechanism of legal support for social protection of civil 

servants consists of three main components, which are groups of norms of law, 

regarding the regulation of the issue of pensions, payments related to the 

performance of work functions, as well as rules governing the provision of various 

types of social services, including the provision of medical care. 

It is argued that the repayment of social protection of civil servants consists 

in the material nature of compensation in case of occurrence of social risk, and the 

duration is revealed through the nature of the civil service, where there is an 

encouragement of permanent stay in public service. At the same time, it is 

impossible to define a clear list of rules of law that can be included in the social 

due to the differentiation of such relations. On the voluntary basis, this feature is 

not crucial, since social protection is an inherent human right, that is, applied 

regardless of the will of the individual. Moreover, only the entry of a civil servant 

into the position is a manifestation of voluntariness, but the further nature of the 

relationship has a dual imperative-dispositive nature. 

It is stated that the efficiency of legal relations for social protection of civil 

servants is revealed due to the need for a constant flow of funds to maintain them. 

Yes, relationships related to insurance, social assistance, compensation and 

compensation are related to the payment of funds related to the material payments 

of one of the subjects of such legal relationships. This need is objective because it 

stems from the inability of a public servant to engage in any other activity, 

especially when it comes to entrepreneurship or the combination of different 

professions. As a consequence, all needs of the civil servant and his family 

members arising from interaction with society and the realization of natural 

constitutional rights must be provided by the state. Accordingly, the basis of such 

provision is economic resources. 

It is emphasized that the need for willful expression in social protection legal 

relationships is linked to an awareness of the consequences and nature of one’s 
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own actions, which in turn affects the importance of social risk to legal 

relationships. Thus, the will of the state is manifested in maintaining, increasing or 

decreasing the level of social protection of civil servants. Also, it is disclosed 

through the activities of the relevant officials who ensure its granting, and 

therefore their behavior, both in respect of compliance with the rules of law and in 

violation thereof, will always be willful. As for a civil servant, first of all, the will 

to enter into a legal relationship is expressed through the passing of competition 

and consent to the occupation of the respective position, through payment of the 

corresponding contributions and application for compensation. In addition, the 

voluntary nature of the expression of will of a civil servant is also important as this 

is the main criterion for the application of social protection measures. It is 

important that the change of legal relations for social protection, its level depend 

precisely on the will and awareness of such a need for a civil servant and his 

interaction with the state. 

The concepts and peculiarities of legal relations on social protection of civil 

servants, their types, as well as the grounds for the emergence, change and 

termination of such legal relationships are investigated. The list of negative aspects 

of the current state of social protection of civil servants in Ukraine is determined 

and the justified ways of their solution are offered. The directions of improvement 

of legal regulation of social protection of civil servants in Ukraine have been 

formed. The directions of borrowing positive European and world experience in 

the national social legislation in the context of social protection of civil servants 

are distinguished. 

In the process of analyzing the specifics of the legal regulation of social 

protection of civil servants in Ukraine, it is noted that the legal facts regarding the 

legal relations for social protection of civil servants also cover institutions of state 

social insurance, assistance, benefits and compensations, and therefore the change 

of such legal relationships is constant, which in its turn, allows to conclude that 

there is a systematic consistent implementation of such facts, the quality of which 
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depends on the correct consolidation in the legislative provision of the rule of law 

free from conflicts and gaps that could cause the existence of defective legal facts. 

It is summarized that the legal facts in the legal relations for the social 

protection of civil servants - systematic and logically ordered in the norms of law, 

specific and objective events, actions or inactivity of the subjects of the legal 

relations in the social protection of civil servants, which are realized causing the 

legal nature of the emergence , changes and termination of the legal relationship 

between the state as a subject of social protection and the relevant public servant. 

The involvement of a large number of state bodies in the process of legal 

relations is explained by the considerable level of social and legal positive 

responsibility that a public servant enters as a person who is to fulfill the tasks of 

the state and provide services to the population. The level of social protection of 

civil servants is higher than that of the rest of the population, and therefore such 

expenditures must be justified. Having a special check, involvement of persons in 

the activity of the competition commission allows to eliminate the corruption 

component and to choose the candidacy objectively. Thus, the realization of the 

very basis of occurrence, as a declaration of oath or issuance of a deed of 

appointment, is impossible without the activity of employees of different state 

bodies of its provision. 

Reducing the size and complicating the conditions for receiving a civil 

servant’s bonus within their social status is a negative aspect, since the premium is 

no longer a real welfare tool. At the same time, it remains relevant for the civil 

servant to ensure his own interests and the needs of his family. Therefore, failure to 

obtain financial support from a state that acts as an employer that makes 

remuneration at its proper level, together with a ban on entrepreneurial activity, 

induces a public servant or a violation of corrupt legislation that will have negative 

consequences for him, or to focus on permitted areas of activity, such as teaching 

or creative activity and less professional performance, which will again affect the 

possibility of receiving a prize. Thus, reducing the amount of premiums has a 

significant negative impact both on the exercise of the right of the state to 
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comfortable and safe living conditions and the right of the population to quality 

administrative services. 

In the context of optimization of legislation in the field of research it is 

proposed to amend the Law of Ukraine «On Civil Service» Art. 54 as follows: «1. 

A public servant may be provided with the following types of social security: 

office accommodation, office transportation and free health care in public and 

communal property health facilities. 2. In order to confirm the necessity of 

receiving any type of social security, it is necessary to contact the direct manager 

in the order and with the list of documents specified in the Procedure for obtaining 

social security by a civil servant. 3. In the event of a confirmed need, civil servants 

may be provided with annual lump sum financial assistance in the event of a 

confirmation of their necessity in the manner specified in Part 2 of this Article. « 

Such a rule will reduce both the potential for abuse and the unjustified use of social 

protection, and the possibility of using them when necessary. 

It is concluded that the main feature of the career model, which has been 

implemented, among other countries, such as France, Germany, Austria and 

Estonia, is the orientation on career closure and intangible benefits and guarantees 

in the civil service (social protection of civil servants, pensions guarantees, 

stability of status). Considering the similarity of the civil service benchmarks, we 

believe that it is the experience of the career model countries to provide social 

protection for civil servants that is the most relevant for Ukraine in the current 

context. 

The very concept of building a civil service in France involves the need to 

ensure that civil servants have good qualifications, but in return the state 

guarantees the necessary and adequate social protection to the officials concerned 

in order to ensure their comfortable discharge. Appropriate principles are essential 

for the formation of a motivational component in persons applying for vacant 

positions in the state apparatus, which is accordingly reflected in the prestige of the 

civil service. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Професійна діяльність державних службовців 

спрямована на практичне виконання завдань і функцій держави, поставлених 

перед відповідними державними органами. Тому державні службовці 

зазнають відчутного фізичного та психологічного навантаження під час 

виконання своїх службових обов’язків. Окрім того, вони несуть підвищену 

відповідальність за виконання покладених на них повноважень та мають 

додаткове обмеження низки конституційно встановлених прав порівняно з 

іншими працівниками. Наприклад, згідно зі статтею 25 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII державним службовцям 

заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю та входити до складу 

правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Така 

заборона безпосередньо відображається на фінансовому та соціальному 

становищі таких осіб, тому варто наголосити на існуванні потреби щодо 

встановлення додаткових гарантій соціального захисту для державних 

службовців, а у зв’язку із цим доцільним є передбачення відповідних 

напрямів та форм соціального захисту у нормах законодавства. 

Аналіз національного законодавства щодо встановлення позитивних 

аспектів проведених змін матиме й практичне значення, оскільки дозволить 

визначити, які основні принципи та методи були застосовані. Дослідження 

позитивних аспектів сучасного стану з точки зору ретроспективи дозволить 

з’ясувати, які саме зміни щодо соціального захисту були вдало застосовані та 

відповідали суспільним потребам. 

Водночас зазначимо, що необхідним є визначення і негативних 

аспектів сучасного стану соціального захисту державних службовців, адже 

саме вони спричиняють виникнення проблем та впливають на можливість 

держави здійснювати захист належним чином. Важливо також встановити, 
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чи відповідають проведені зміни Конституції України, чи дозволяє сучасне 

нормативно-правове регулювання повною мірою забезпечити потреби та 

мінімізувати соціальні ризики для державних службовців. Крім того, 

визначення даних негативних аспектів у поєднанні із здійсненим аналізом 

позитиву у правовому регулюванні надасть можливість віднайти найбільш 

доцільні та ефективні шляхи реформування та вдосконалення законодавства. 

Актуальність дослідження пов’язується з постійним пошуком 

належного шляху реформування сфери соціального захисту державних 

службовців та інституту державної служби в цілому, що потребує 

ґрунтовного аналізу правовідносин у цій сфері з метою вироблення якісного 

підґрунтя для законодавчих змін. 

Питання, що пов’язані з дослідженням видів правовідносин у сфері 

соціального захисту державних службовців, стали предметом наукового 

інтересу таких вчених, як В.М. Андріїв, К.М. Андрющенко, В.А. Багрій, 

Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, О.М. Ганечко, 

Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, О.А. Губська, 

І.В. Дашутін, Н.В. Дараганова, М.О. Дей, В.В. Жернаков, В.І. Журавель, 

Т.А. Занфірова, Р.В. Івах, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, 

В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.В. Молодцов, 

О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, О.Т. Панасюк, 

С.В. Передерін, П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Водночас науковцями не було 

досліджено зазначені питання через призму соціального захисту державних 

службовців, що, зважаючи на специфіку правовідносин, потребує додаткових 

досліджень з урахуванням відповідної специфіки. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пунктів 1.2, 1.3, 3.1, 4.1, 

4.6, 4.7 Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затверджених наказом 

МВС України № 275 від 16 березня 2015 року, пунктів 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 4.1, 

4.4, 4.5 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського 

національного університету внутрішніх справ на період 2016-2019 років, 

схвалених Вченою радою Харківського національного університету 

внутрішніх справ 23 лютого 2016 року (протокол № 2), у межах науково-

дослідної теми Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Законотворча та законодавча діяльність в Україні» (номер державної 

реєстрації 0113U008189), а також планів наукових досліджень кафедри 

трудового та господарського права Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 

підходів учених у галузі права соціального забезпечення та інших галузей 

права, а також чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, 

практики їх реалізації визначити сутність та особливості соціального захисту 

державних службовців в Україні, окреслити стан правового регулювання 

соціального захисту державних службовців і на цій підставі сформулювати 

концепцію розвитку правових засад реалізації соціальних прав державних 

службовців. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 

– виявити і розкрити місце та особливості державних службовців серед 

інших об’єктів соціального захисту; 

– встановити поняття державного службовця як об’єкта соціального 

захисту; 
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– проаналізувати особливості правового статусу державного 

службовця як об’єкта соціального захисту; 

– охарактеризувати проблему класифікації державних службовців як 

об’єкта соціального захисту; 

– надати визначення та виявити структуру концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців; 

– з’ясувати мету та принципи соціального захисту державних 

службовців; 

– охарактеризувати завдання і функції соціального захисту державних 

службовців; 

– виявити сутність рівнів соціального захисту державних службовців в 

Україні; 

– встановити напрями та форми соціального захисту державних 

службовців в Україні; 

– виокремити засоби та методи соціального захисту державних 

службовців в Україні; 

– запропонувати деталізацію механізму правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців в Україні; 

– охарактеризувати поняття й особливості правовідносин із 

соціального захисту державних службовців в Україні; 

– виявити зміст видів правовідносин із соціального захисту державних 

службовців в Україні; 

– встановити підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин 

із соціального захисту державних службовців; 

– опрацювати позитивні та негативні аспекти сучасного стану 

соціального захисту державних службовців в Україні; 

– сформулювати пропозиції щодо запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду стосовно соціального захисту державних службовців у 

національне соціальне законодавство. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку 

з реалізацією державними службовцями соціальних прав. 

Предметом дослідження є соціальний захист державних службовців в 

Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів 

наукового пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу 

сформульовано авторське визначення фундаментальних термінів у 

досліджуваній царині, зокрема визначено поняття: «соціальний захист», 

«реалізація соціального права державним службовцем», «соціальний 

захист державних службовців», «об’єкт соціального захисту державних 

службовців», «правовий статус державних службовців як об’єкта 

соціального захисту», «зміст статусу державного службовця як об’єкта 

соціального захисту», «концептуальні основи соціального захисту 

державних службовців», «принципи соціального захисту державних 

службовців», «функції соціального захисту державних службовців», 

«форми соціального захисту державних службовців», «форми соціального 

захисту державних службовців», «правовідносини з соціального захисту 

державних службовців» (розділи 1-4). Порівняльно-правовий метод 

використано під час аналізу стану дослідження правового регулювання 

соціального захисту державних службовців (підрозділ 1.2), характеристики 

співвідношення напрямів та форм соціального захисту державних 

службовців (підрозділ 3.1), елементів механізму правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців в Україні. Методи 

класифікації, групування, системно-структурний, системно-

функціональний застосовано під час узагальнення класифікації принципів, 

завдань, функцій та рівнів соціального захисту державних службовців 

(розділ 2), окреслення кола засобів та методів соціального захисту 

державних службовців в Україні (розділи 2-4). За допомогою спеціально-

юридичного і статистичного методів встановлено проблеми правового 
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регулювання соціального захисту державних службовців в Україні 

(розділ 5). У свою чергу, структурно-логічний метод використовувався для 

визначення можливостей усунення окреслених проблем та оптимізації 

соціального захисту державних службовців в Україні. 

Емпіричну базу дослідження становлять наукові праці вчених з різних 

галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, права 

соціального забезпечення, трудового права, адміністративного права, інших 

галузевих правових наук, які стосуються характеристики сутності та 

особливостей реалізації соціальних прав державних службовців. 

Положення та висновки дисертаційного дослідження ґрунтуються на 

критичному аналізі норм Конституції України, Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про державну службу» та інших законів, 

підзаконних нормативно-правових актів, а також відповідних проєктів 

нормативно-правових актів. 

Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 

практики реалізації соціальних прав державних службовців, аналітичні 

статті, довідкові видання, статистичні матеріали, а також власний досвід 

роботи в органах державної служби. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших 

спроб на підставі вивчення сучасних наукових надбань учених, аналізу 

чинного національного та зарубіжного законодавства, проєктів нормативно-

правових актів з’ясувати сутність та особливості правового регулювання 

соціального захисту державних службовців, що дозволило сформулювати 

відповідну концепцію розвитку та реалізації цією категорією працівників 

своїх соціальних прав під час та після проходження служби в органах 

державної служби, обґрунтувати низку нових теоретичних положень і 

висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з досліджуваних 

питань. У результаті дослідження сформульовано низку наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем, а саме: 



 

 

10 

уперше: 

 надано авторське тлумачення терміна «концептуальні основи 

соціального захисту державних службовців» як обумовлену природою і 

характером сучасної демократичної, соціальної, правової держави, визнану 

нею та прийняту суспільством як цінність систему базових положень, які 

виступають засобами та умовами формування ефективного соціального 

захисту державних службовців як особливої категорії зайнятого населення 

України, що забезпечує здійснення соціальної політки держави щодо цих 

осіб на належному рівні відповідно до прийнятих на цей час у державі 

стандартів прав людини; 

 аргументовано, що особливостями соціального захисту державних 

службовців у Німеччині є такі: 1) фінансово незалежний характер (держава 

намагається здійснити достатній рівень фінансування державного службовця, 

який забезпечить відсутність у нього необхідності у додатковому заробітку); 

2) співмірність (рівень соціального захисту, зокрема фінансового 

забезпечення, напряму залежить від займаної посади); 3) багатовекторність 

(соціальний захист державних службовців у Німеччині характеризується 

значною кількістю різноманітних за своєю підставою виплат); 

– узагальнено, що соціальний захист державних службовців в Австрії 

має такі особливості: 1) широка диференційованість (розмір окладу 

визначається за одним із 19 тарифів та залежить не лише від займаної посади, 

але й від стажу та результатів виконання службових обов’язків); 2) 

пожиттєва спрямованість (соціальний захист характеризується 

стимулюванням державних службовців до виконання своїх обов’язків 

протягом максимально довгого строку, зокрема впровадженням доплат за 25- 

та 40-річну роботу в розмірі 200 та 400 відсотків місячного окладу; 

 запропоновано класифікацію форм соціального захисту державних 

службовців, якими є такі: 1) матеріальні форми соціального захисту 

державних службовців; 2) соціально-побутові форми соціального захисту 

державних службовців; 3) оздоровчо-рекреаційна форма соціального захисту 
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державних службовців; 4) пенсійна форма соціального захисту державних 

службовців; 

 доведено, що соціальний захист державних службовців в Естонії має 

такі особливості: 1) комплексний характер (фінансове забезпечення 

державних службовців складається з комплексу виплат, який включає не 

лише посадовий оклад, але й низку додаткових доплат, зокрема за взяту 

додаткову роботу, за нічні зміни або роботу у державні свята); 

2) безрезультатний характер (законодавство про соціальний захист 

державних службовців в Естонії не вимагає від них досягнення певного 

результату від виконання ними своїх службових обов’язків та не ставить у 

залежність від такого результату розмір окладу чи додаткових доплат. Крім 

того, заробітна плата виплачується без зміни своєї правової природи навіть у 

випадку, якщо державний службовець взагалі не виконує свої обов’язки 

через низку важливих причин); 

– встановлено перелік негативних аспектів сучасного стану соціального 

захисту державних службовців: 1) ускладнення процедури отримання 

чергового рангу – збільшення тривалості цього процесу та підвищення вимог 

для його отримання; 2) зменшення розмірів та підстав для преміювання – 

обмеження преміювання державних службовців; 3) обмеження соціально-

побутового забезпечення – зменшення кількості видів соціальної допомоги у 

профільному законі та нова тривала процедура отримання; 4) ускладнення 

перерахунку та призначення пенсії державного службовця – прийнято нові 

правила нарахування та умови отримання пенсії тим державним службовцям, 

що вийшли на пенсію до набрання чинності Законом України «Про державну 

службу» від 2016 року; 

 визначено зміст напрямів соціального захисту державних службовців, 

до яких віднесено наступні: 1) матеріальний напрям; 2) соціально-побутовий 

напрям; 3) оздоровчо-рекреаційний напрям; 4) пенсійний напрям; 

удосконалено: 
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 розуміння, що соціальний захист державних службовців 

складається з правотворчої діяльності державних органів щодо видання норм 

права, у яких закріплюються такі положення: коло державних службовців та 

членів їхніх сімей, які користуються правом на соціальний захист; об’єктивні 

обставини, що приводять у дію механізм соціального захисту; джерела 

фінансування; відповідний об’єм соціальних виплат; особливі види, форми і 

способи надання заходів соціального захисту; порядок здійснення і захисту 

соціально-економічних та соціально-культурних прав вказаної категорії 

громадян, а також відповідальності у випадку їх порушення; 

 поняття соціального захисту державних службовців, під яким слід 

розуміти діяльність держави щодо встановлення та реалізації гарантій 

соціально-економічних і соціально-культурних прав державних службовців з 

метою досягнення належного рівня соціальної захищеності кожного 

державного службовця та у встановлених законом випадках членів його сім’ї, 

яка також спрямована на забезпечення процесу формування та розвитку 

професійних якостей і задоволення матеріальних та моральних потреб 

відповідно до того соціально-правового статусу, який вони посідають у 

суспільстві; 

 обґрунтування положення про те, що доплата за додаткове 

навантаження – це додаткова плата до посадового окладу державного 

службовця, яка надається за виконання державним службовцем додаткових 

обов’язків у зв’язку з тимчасовою відсутністю державного службовця або ж 

за вакантною посадою державної служби у розмірі 50 відсотків посадового 

окладу тимчасово відсутнього державного службовця чи пропорційно 

додатковому навантаженню; 

– тлумачення поняття «об’єкт соціального захисту державних 

службовців», яке визначено як соціально-культурні і соціально-економічні 

права службовця як працівника, матеріальні блага та послуги, які надаються 

державою для забезпечення представників цієї професійної групи та членів 

їхніх сімей усією повнотою прав громадян держави та компенсації обмежень 
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і заборон, що випливають з умов проходження відповідного виду 

державної служби; 

– усвідомлення того, що правовий статус державних службовців як 

об’єкта соціального захисту є сукупністю їхніх прав, обов’язків, морально-

правових вимог, гарантій у сфері отримання матеріальних благ та послуг, які 

надаються державою для забезпечення цієї професійної групи всією 

повнотою прав громадян держави та компенсації обмежень і заборон, що 

випливають з умов проходження державної служби; 

 твердження, що особливостями механізму правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців у частині такого його елементу, 

як правові норми, що регулюють надання безоплатних послуг, є наступні: 

1) застарілість (норми, що встановлюють надання безоплатних послуг 

державним службовцям, не відповідають сучасному стану законодавства, 

оскільки, зокрема, містять посилання на органи, які були реорганізовані); 

2) наявність прогалин (нормативна база механізму правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців у частині такого його елементу, 

як правові норми, що регулюють надання безоплатних послуг, містить 

декларативні норми щодо надання державним службовцям окремих прав, 

однак чинний порядок реалізації таких прав відсутній); 

 розуміння того, що змістом статусу державного службовця як об’єкта 

соціального захисту слід вважати нормативно встановлену складну, 

динамічну і диференційовану систему елементів, необхідних для якісного та 

ефективного виконання ним певних функціонально-посадових завдань і 

забезпечення належного рівня життя державних службовців та членів їхніх 

сімей у разі настання певних соціальних ризиків; 

– обґрунтування змісту методів соціального захисту державних 

службовців, якими є такі: 1) метод примусу; 2) метод страхування; 3) метод 

надання соціальної допомоги; 4) метод державних компенсацій; 

 обґрунтування, що під метою соціального захисту державних 

службовців необхідно розуміти такий бажаний стан соціальної захищеності 
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державних службовців, що відповідає сутності соціальної держави та 

змісту її соціальної політики, полягає у належному забезпеченні їх 

соціальних прав, досягнення якого одночасно спрямовано на підвищення 

конкурентоспроможності державних службовців на ринку праці та 

формування соціального і трудового потенціалу державної служби; 

 тлумачення поняття «принцип соціального захисту державних 

службовців», під яким варто розуміти передбачені Конституцією України та 

нормативно-правовими актами соціального права базові, вихідні положення, 

які є відображенням сутності соціальної держави та її соціальної політики і 

покладені в основу формування та здійснення діяльності щодо забезпечення 

основних соціальних прав державних службовців, котрими слід керуватися 

при визначенні способів, методів здійснення діяльності у сфері соціального 

захисту державних службовців; 

 підхід стосовно того, що матеріальний напрям соціального захисту 

державних службовців характеризується такими особливостями: 

1) реалізовується у формі надбавок, доплат, премій та компенсацій; 2) 

розміри таких видів соціального захисту або прямо передбачені законом, або 

визначаються безпосередньо керівником державної служби; 3) види 

матеріального напряму соціального захисту державних службовців, по суті, є 

складовими його заробітної плати і при цьому впроваджені з метою надання 

додаткового соціального захисту державним службовцям з огляду на 

функції, які вони виконують, та ризики, з якими вони стикаються; 

 трактування, що правовідносини із соціального захисту державних 

службовців  це логічно визначений, забезпечений матеріальними ресурсами, 

тривалий та усвідомлений взаємозв’язок між державним службовцем та 

державою щодо реалізації ним встановлених у нормах права 

кореспондуючих прав та обов’язків із втілення комплексу заходів, 

спрямованих на захист державного службовця та членів його сім’ї від 

особистих та професійних соціальних ризиків з метою забезпечення 

належного та стабільного рівня матеріальних ресурсів для задоволення 
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природних прав державного службовця та його сім’ї, а також мінімізації 

негативного впливу таких соціальних ризиків на усі сфери життя державного 

службовця; 

дістали розвитку: 

 обґрунтування стосовно необхідності диференційного підходу до 

регулювання соціального захисту державних службовців. Диференціація 

проводиться за допомогою прийняття спеціальних нормативних актів, що 

поширюються тільки на певні групи населення та категорії працівників, у 

нашому випадку, лише на державних службовців. Така диференціація не 

суперечить ідеї соціальної справедливості, крім того, вона дозволяє досягти 

реальнішої рівності порівняно з тією, що встановлюється загальним 

законодавством, яке поширюється на всіх без винятку громадян; 

– теоретичні напрацювання щодо деталізації елементів механізму 

правового забезпечення соціального захисту державних службовців, який 

включає такі з них: 1) норми, що регулюють пенсійне забезпечення 

(нормативне забезпечення питання виплати матеріального забезпечення, 

пов’язаного з досягненням пенсійного віку або втратою працездатності); 

2) норми, які регулюють матеріальне забезпечення, пов’язане з виконанням 

трудової функції (забезпечення соціального захисту державного службовця, 

що пов’язане з оплатою виконання ним трудової функції та пов’язаних з нею 

виплат); 3) норми, які регулюють зниження цін та надання безоплатних 

послуг (нормативне регулювання соціального захисту державних 

службовців, що пов’язується з компенсацією їм певних видів послуг з боку 

держави); 

– твердження про те, що особливостями національного законодавства з 

питань соціального захисту державних службовців є, по-перше, відсутність 

належної систематизації; по-друге, наявність великої кількості нормативних 

актів, які разом з регулюванням інших відносин, що виникають під час 

проходження державної служби, регулюють і положення соціального захисту 

державних службовців та членів їхніх сімей; по-третє, чисто декларативний 
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характер деяких норм; по-четверте, відсутність механізму запровадження 

окремих норм у життя та наявність багатьох прогалин і недоробок у чинному 

законодавстві. Крім того, більшість нормативно-правових актів прийнято до 

проголошення Конституції України та не відповідає реаліям сьогодення; 

– характеристика об’єкта соціального захисту, що включає права та 

інтереси державних службовців, котрі вступають у трудові відносини з 

органами виконавчої влади, місцевого самоврядування для вирішення 

конкретних завдань держави, виконуючи певні функції в межах закріплених 

законом організаційно-владних повноважень. Основна мета соціального 

захисту – забезпечення належних умов життя та професійної діяльності 

державних службовців, недопущення порушення законності, обмеження прав 

і свобод державних службовців у процесі їх професійної діяльності. 

Безпосереднім об’єктом захисту в цьому випадку є фізичні й розумові 

здібності людини з метою їхнього збереження; 

– позиція, що пошук критеріїв класифікації державних службовців як 

об’єкта соціального захисту триває в науці й практиці функціонування 

державної служби. Правильне вирішення цього питання має суттєве значення 

для науково обґрунтованого визначення особливостей правового статусу 

різних видів державних службовців, зокрема й у сфері їх соціального 

забезпечення. Логічно виважена і повна класифікація державних службовців 

надасть можливість ще точніше окреслити обсяг посадових вимог до 

державного службовця, встановити організаційно-правовий порядок 

виконання службово-трудових обов’язків, визначити необхідний та 

належний для ефективного проходження державної служби рівень соціальної 

захищеності службовців та членів їхніх сімей; 

– аргументація, що метою соціального захисту державних службовців 

цілком можна вважати забезпечення всім державним службовцям гідного 

існування відповідно до стандартів Європейського Союзу, вільного розвитку 

їх особистості, зростання якості їх життя, захисту їх родин і соціальної 

захищеності. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення 

надалі можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки проблемних 

питань соціального захисту державних службовців; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 

соціальних прав державних службовців; 

– у правозастосовній діяльності – для покращення стану реалізації 

соціальних прав на різних етапах проходження служби державними 

службовцями; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Право 

соціального забезпечення», «Проблеми соціального забезпечення України», у 

вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 

занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі 

підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать 

автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися 

на всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

науки ХХІ століття» (м. Київ, 25-26 червня 2015 року), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27-28 січня 
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2017 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 18-19 січня 2019 року), «Актуальні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25-

26 січня 2019 року), «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 08-09 лютого 2019 року), «Право 

як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15-16 лютого 2019 року), 

«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку 

та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 18 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 6 статтях – у наукових виданнях іншої 

держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 17 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

450 сторінок, з яких основного тексту – 380 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 406 найменувань і займає 46 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

1.1 Місце та особливості державних службовців серед інших 

об’єктів соціального захисту 

У процесі наукового осмислення значення держави для суспільства та 

взаємозв’язку зазначених категорій філософи, правознавці та мислителі 

інших наукових галузей неодноразово звертали увагу на соціальну складову 

даного питання. Переважна більшість вчених переконані, що держава існує 

на основі відповідного суспільства і задля задоволення його найсуттєвіших 

проблем. При цьому, якщо впродовж багатьох століть подібний погляд 

викликав певний скептицизм з позиції практичної реалізації, то сьогодні у 

світі демократії та рівності все частіше згадуються гасла про «країну для 

людей», сутність якої виражено у численних інститутах громадянського 

суспільства, основоположних конституційних законах та закріплених у їх 

положеннях прав людини тощо. Крім того, рівень розвитку країни та 

демократичних засад на її території переважно можна оцінити за показником 

опікування конкретної держави своїм населенням, який проявляється у 

численних механізмах соціального захисту.  

Доцільно зауважити, що соціальний захист являє собою складну, 

багатогранну та неодноманітну категорію, вплив якої розповсюджується на 

різні об’єкти. Пояснюється це неоднорідністю населення країни в цілому, де 

ті чи інші групи виконують власну соціальну роль та мають специфічний 

правовий статус. Однією з подібних груп є державні службовці. Дана частина 

населення країни також виступає об’єктом соціального захисту, в системі 

якого вона займає власне, особливе місце. При цьому специфіка соціального 

захисту державних службовців є двосторонньою, адже вона обумовлена як 

особливостями самого механізму соціального захисту в даній сфері, так і 

правовим статусом державних службовців.  
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Термін «захист» розуміють як дію, покликану захищати; охорону. 

«Захисник» – той, хто захищає когось, щось від нападу, замаху і таке інше; 

той, хто відстоює на суді інтереси обвинуваченого. «Захищати» – значить 

обороняти, охороняти когось, щось від нападу, замаху, удару і таке інше; 

стежити за недоторканістю чогось, багато робити для цього; брати участь у 

судовому процесі, відстоювати інтереси обвинуваченого тощо [1, с. 733; 2, 

с. 63]. Окремий аналіз змісту поняття «захист» було здійснено, зокрема, в 

працях С.Ф. Зибіна і А.В. Стремоухова. У книзі «Наукові основи 

організаційно-правової роботи з кадрами» автори зазначають: «За В. Далем 

«захист» – це «заступництво» [3, с. 52; 4]. У свою чергу, С.Ф. Зибін і 

А.В. Стремоухов під терміном «захист» розуміють діяльність суб’єктів з 

використанням певних заходів з охорони і захисту чогось, когось. Тому ця 

категорія розглядається як процес, у результаті якого відбувається взаємодія 

між суб’єктом, який охороняє, та об’єктом, якого охороняють, а також 

охоронні механізми (засоби)» [5, с. 52; 6, с. 333]. 

Таким чином, відповідно до етимології захист слід трактувати як 

діяльність, спрямовану на відстоювання певних інтересів, прав або 

конкретної особи; оберігання певного об’єкта від негативного впливу. Щодо 

терміна «соціальний», то він походить від слова «соціум», яке означає: 

          – суспільство, спільність, соціальне середовище; 

          – історично сформовану форму діяльності людей; 

– велику соціальну групу, яка характеризується єдністю умов 

життєдіяльності людей тощо [7; 8]. 

Отже, можна припустити, що соціальний захист – це активна діяльність 

із забезпечення існування суспільства, недопущення порушення нормального 

стану його життєдіяльності будь-якими негативними факторами. Водночас 

існують більш широкі погляди на наведену категорію.  

Загалом виникнення терміна і поняття «соціальний захист» пов’язано із 

прийняттям закону США про соціальний захист у 1935 році. Його творець –

президент США Франклін Рузвельт – назвав новий законодавчий акт 
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«наріжним каменем у системі, яка будується зараз, але у жодному разі не 

завершується» [9]. Однак є й інші точки зору щодо виникнення цього 

поняття. Як зазначає Г. Перрін, попри те, що цей термін уперше вжито у 

США, концепція системи соціального захисту сповна була втілена в 

новозеландському законодавстві 1938 року [10]. Своєрідне визначення 

соціального захисту наведено в «Американській енциклопедії», де вказано 

наступне: «Соціальний захист, у загальному розумінні цього поняття, означає 

безпеку й свободу від страху, спрямовані на суспільство як на групи 

взаємопов’язаних та залежних одне від одного людей» [9]. Економічні 

аспекти соціального захисту підкреслено у «Всесвітній енциклопедії», де, 

зокрема, зазначено: «Соціальний захист – це урядова програма, яка 

допомагає працівникам, пенсіонерам та їхнім сім’ям досягти рівня 

економічного забезпечення» [11; 12, с. 42]. Отже, не у правовому контексті 

соціальний захист слугує стратегічним напрямом розвитку соціальної 

політики держави, він покликаний забезпечувати інтереси різних верств 

населення у контексті їх матеріального забезпечення поза межами трудових 

відносин. 

Представники юридичної науки, висловлюють різні точки зору 

стосовно досліджуваного питання. Наприклад, на думку О.Ю. Єрмоловської, 

соціальний захист – система відносин між індивідом і суспільством з 

приводу розв’язання протиріч між негативними соціальними наслідками 

становлення ринкової організації виробництва і реальними можливостями 

людини адаптуватися до них [13, с. 13]. Р.Й. Куницький розуміє соціальний 

захист населення як відповідні гарантії і коло зобов’язань суспільства по 

відношенню до людини, будь-якої соціальної групи населення по 

забезпеченню достатнього рівня життя кожної особи [14, с. 11]. Н.Б. Болотіна 

вважає, що соціальний захист являє собою систему економічних, юридичних, 

організаційних заходів щодо забезпечення основних соціальних прав людини 

і громадянина в державі [15, с. 362]. Позиції різняться у залежності від 
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категорій, що покладаються в основу (система відносин, гарантії й 

обов’язки, комплекс заходів різного роду). 

На думку С.М. Приходько, соціальний захист відноситься до функції 

держави, і саме через цю призму автор розглядає дане поняття [16, с. 22-26]. 

З точки зору А.П. Мінюкова, соціальному захисту слід відводити окреме 

місце щодо створення мережі державних, комунальних, приватних закладів 

для догляду за непрацездатними [17, с. 11-12]. П.П. Глушенко вважає, що 

соціальний захист в широкому розумінні означає такі умови, що 

забезпечують підвищення рівня життя населення [18, с. 20-22]. Одні автори 

наголошують на аспектах, прописаних у Основному Законі в контексті права 

людини й громадянина на соціальний захист, а інші – вказують на 

доповнюючі ознаки та фактори.  

В.П. Юдін розглядає досліджуваний термін як у широкому, так і у 

вузькому значенні. У широкому сенсі під соціальним захистом розуміють 

певну систему соціальних відносин, за яких особа може самостійно дбати 

про себе, створювати належні умови для життєдіяльності й духовного 

розвитку. Таке розуміння соціального захисту наближене до розгалуженої 

системи гарантій прав людини. Якщо ж вести мову про вузьке розуміння, то 

під соціальним захистом сприймають чітко визначену соціальну політику 

держави, яка намагається всіма правовими засобами забезпечити існування 

тим окремим групам населення, які у порівнянні з іншими знаходяться в 

особливо тяжкому матеріальному становищі та не можуть без чиєїсь 

допомоги покращити його суттєвим чином [19, с. 4; 20, с. 17]. 

Н.О. Вологіна розуміє соціальний захист як соціально-захисну 

діяльність держави щодо убезпечення населення від негативних наслідків 

соціальних ризиків. Іншими словами, це політика та цілеспрямовані дії, а 

також засоби суспільства та держави, що забезпечують індивіду, соціальній 

групі, населенню в цілому комплексне всебічне вирішення різноманітних 

проблем, зумовлених соціальними ризиками, які можуть спричинити або вже 

спричинили повну чи часткову втрату вказаними суб’єктами можливостей 
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реалізації прав, свобод і законних інтересів, економічної самостійності та 

соціального благополуччя, а також оптимального розвитку, відновлення або 

придбання [21, с. 718; 22, с. 128]. В.А. Скуратівський та О.М. Палій 

соціальний захист розглядають як комплекс організаційно-правових та 

економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена 

суспільства в конкретних економічних умовах. Власне, у таких умовах 

організаційно-правові заходи передбачають створення інститутів соціального 

захисту та законів, що мають керувати їх діяльністю, економічні – 

формування механізму перерозподілу доходів, тобто стягнення податків та 

інших платежів чи трансфертів [23, с. 92; 24 с. 51]. 

Л.В. Кальченко вважає, що в економіко-правовому аспекті соціальний 

захист – це правила перерозподілу суспільного багатства на користь людей, 

які тимчасово чи постійно потребують особливої підтримки з боку 

суспільства в період економічних перетворень (перехід до ринкових 

відносин) та пов’язаного з цим зниження їх рівня життя. Мається на увазі, що 

призначення системи соціального захисту полягає у тому, щоб за допомогою 

нормативно-правових, економічних, соціально-психологічних організаційно-

технічних засобів та важелів надавати підтримку і допомогу тим групам 

населення і окремим людям (громадянам), котрі її потребують [24, с. 51]. 

Отже, соціальний захист покликаний відображати мету соціально-правовової 

держави, де життя людини та громадянина, її добробут і можливість 

співіснувати з іншими членами суспільства є найбільш вагомими. 

Вчені М.Л. Захаров та Е.Г. Тучкова вважають, що соціальний захист – 

це більш універсальна система підтримки населення, зорієнтована не тільки 

на класичні соціальні ризики (старість, інвалідність, втрата годувальника 

тощо), але й на ризики, привнесені у життя суспільства своєрідністю 

ринкових відносин (вимушена обмеженість у правах внаслідок неможливості 

повноцінно брати участь у житті суспільства, спричинена важким соціальним 

станом, що найбільш характерно для сімей з дітьми) [25, с. 33]. Як вважає 

О.Є. Мачульська, у широкому сенсі соціальний захист – це діяльність 
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держави, яка спрямована на формування та розвиток повноцінної та 

всебічно розвиненої особистості, виявлення та нейтралізацію негативних 

факторів, які впливають на особистість, створення умов щодо пошуку самого 

себе і місця для реалізації свого трудового потенціалу. Стосовно вузького 

значення, то, на думку науковця, соціальний захист варто розглядати як 

певну сукупність закріплених на законодавчому рівні економічних, правових 

гарантій, що забезпечують додержання найважливіших соціальних прав 

громадян та нормальну життєдіяльності людини, функціонування держави 

[26, с. 4-5; 27]. 

Широким є бачення досліджуваного терміна С.Ю. Анохіної. Вчена 

наголошує, що соціальний захист є тією діяльністю, що здійснюється 

державою, її органами та посадовими особами за сприяння громадських 

об’єднань, яка спрямована на створення відповідних організаційно-правових 

умов задля забезпечення функціонування громадських соціальних відносин у 

необхідній мірі. Соціальна захищеність слугує важливим результатом, що 

визначає ефективність соціального захисту. Такою захищеністю є досягнення 

певного рівня добробуту людини, який дозволяє вести позитивний 

індивідуальний розвиток і виражається в стійкому благополуччі особистості, 

здатної реалізувати свій творчий потенціал [28, с. 13].  

На рівні законодавства термін «соціальний захист» вживається часто у 

положеннях багатьох нормативно-правових актів. Наприклад, правомірність 

існування схожої категорії в цілому виходить з норм Конституції України, де 

вказано, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. У своїй 

сукупності права і свободи кожної людини та їх гарантії визначають зміст і 

напрям розвитку держави. Держава несе відповідальність перед людиною за 

здійснювані нею (її органами) дії. Механізм реалізації та безпосередньо 

забезпечення прав та свобод людини є основною метою діяльності держави. 

Громадянам також гарантується право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової чи/або тимчасової втрати 
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працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших, передбачених чинним 

законодавством випадках. Загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і 

організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, 

створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду 

за непрацездатними гарантує вказане право. При цьому Основним Законом 

встановлено, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, які є 

основним джерелом забезпечення функціонування життєдіяльності людини, 

мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

що передбачений законом [29]. Тобто акцент робиться на перерозподілі 

коштів між різними верствами населення. Працюючі громадяни (ті, які 

перебувають у трудових правовідносинах) забезпечують непрацюючих, 

зважаючи на конкретні соціальні ризики, що настали (згідно з положеннями 

соціального законодавства). 

Безпосереднє визначення поняття соціального захисту закріплене у 

Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ. У тексті документа вказується, 

що соціальний захист військовослужбовців – це діяльність (функція) 

держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних 

гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, 

задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно 

до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, 

підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом [30]. 

Слід відзначити, що в науковій літературі поняття «соціальний захист» 

ототожнюють із категорією «соціальне забезпечення». Р.В. Цивельов  пише,  

що соціальне забезпечення є певною формою розподільчих відносин в 
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капіталістичному суспільстві. При цьому, власне, соціальне страхування 

виступає методом створення фондів соціального забезпечення (хоч він і не 

універсальний, проте чинний у більшості країн світу). Наприклад, в Австралії 

та Новій Зеландії фінансування соціального забезпечення здійснюється за 

рахунок загальних податкових надходжень. Проте у наведеному «чистому» 

підході соціальне забезпечення зазвичай базується на соціальному 

страхуванні, тобто на обов’язковій сплаті страхових внесків працюючими і 

підприємцями [31, с. 256]. Л.Т. Тюптя акцентує увагу на тому, що соціальне 

забезпечення – комплекс заходів, спрямованих на підтримку та підвищення 

грошових доходів населення. Основу соціального забезпечення громадян 

становлять пенсійне забезпечення, система грошових допомог, адресна 

соціальна допомога, підвищення оплати праці. Автор також відзначає, що 

соціальне забезпечення є складовою соціальної політики держави і 

одночасно вважається невід’ємним компонентом системи соціального 

захисту і соціальної роботи зокрема. Соціальне забезпечення як соціальна 

технологія і технологія соціальної роботи є одним із провідних напрямків 

роботи організацій та установ Міністерства праці і соціальної політики, 

важливою функцією фахівців із соціальної роботи, які працюють в 

управліннях соціального захисту населення обласних, міських, районних 

державних адміністрацій [32]. Таким чином, соціальне забезпечення як 

складова соціальної політики, попри економічну та політичну нестабільність, 

завжди є актуальним напрямом функціонування державного апарату, 

діяльність якого спрямована на забезпечення прав і гарантій людини й 

громадянина. 

Л.В. Забелін стверджує, що соціальне забезпечення є окремою 

частиною зарплати працівників [33, с. 47]. В.Ш. Шайхатдінов зазначає, що 

соціальне забезпечення визначається разом із урахуванням індивідуального 

трудового внеску громадян, а також певного соціального фактору або ж без 

конкретного еквіваленту [34, с. 9; 35]. Р.І. Іванов, стверджуючи протилежне, 

наводить своє широке та повне авторське тлумачення соціального 
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забезпечення як форми розподілу, що гарантує громадянам на умовах, які 

встановлені безпосередньо у законі, належний (нормальний) рівень 

життєвого та культурного стандарту понад винагороду за здійснену трудову 

діяльність у старості, з втратою працездатною особою і/чи годувальника, з 

метою охорони здоров’я, материнства та дитинства, у разі необхідності 

інших видів соціальної захищеності (забезпечення), унаслідок справедливого 

розподілу державою за участю суспільних (громадських) організацій та 

трудовик колективів фондів соціального забезпечення, створюваних без 

певних відрахувань із заробітку працівників у цілому [36, с. 22-23; 35]. Як 

зазначалося раніше, наголос при трактуванні соціального захисту робиться 

на тому, що одна верства населення (працююча), сплачуючи податок і тим 

самим роблячи внесок у розвиток національної економіки, дбає, зокрема, під 

наглядом і контролем держави про належне матеріальне благополуччя тих 

прошарків населення, що не можуть подбати про себе самостійно у повній 

мірі. 

Є.Є. Мачульська в роботі вказує, що соціальне забезпечення є 

системою правових норм, що регулюють комплекс якісно однорідних, 

планово-організованих розподільчих відносин, які виникають у зв’язку з 

забезпеченням громадян медичною допомогою, а також лікуванням, з 

досягненням похилого віку, при непрацездатності, дітонародженні і втраті 

годувальника, у зв’язку із здійсненням заходів щодо охорони материнства і 

дитинства і похідних від них організаційних відносин [26, с. 6-7]. 

Н.Б. Болотіна, деталізуючи зміст соціального забезпечення, робить акцент не 

на функції держави щодо розподілу матеріальних благ між тими особами, які 

цього потребують у зв’язку з об’єктивними обставинами, а на тому, що це є 

організаційно-правова діяльність держави, зважаючи на те, що остання 

виступає безпосереднім учасником названих суспільних відносин і гарантом 

соціальних інтересів людини [37, с. 38; 38, с. 81-82].  

Щодо співвідношення окреслених вище понять, то П.Д. Пилипенко та 

Л.Ю. Малюга відзначають, що ототожнення цих категорій є недоцільним, 
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оскільки вони різні за значенням та опосередковують дещо відмінні між 

собою суспільні явища, котрі співвідносяться як частина й ціле. Згідно із 

зазначеним термін «соціальний захист» є аспектом діяльності державної 

соціальної політики, ширшим за суттю від категорії «соціальне 

забезпечення», що характерна для системи суспільних відносин, які існують 

у сфері такого захисту [39, с. 4-5; 40, с. 51]. Вчені П.М. Рабінович та О. З. 

Панкевич переконані, що поняття «соціальне забезпечення» є значно 

точнішим, ніж поняття «соціальний захист»  [41, с. 61-63; 42], оскільки  у 

контексті забезпечення прав і свобод, а отже, і потреб людини, термін 

«соціальне забезпечення» є ширшим, більш містким і включає три складові 

(певні елементи) держдіяльності щодо створення умов для здійснення прав та 

свобод людини: 1) всебічне та неупереджене сприяння реалізації прав і 

свобод (завдяки позитивному впливу на формування їх загальносоціальних 

гарантій); 2) охорону прав та свобод людини (внаслідок вжиття заходів, у 

тому числі юридичних, для запобігання порушенню прав і свобод, 

профілактики); 3) захист прав і свобод людини (відновлення порушеного 

правомірного стану, притягнення порушників до конкретних видів 

юридичної відповідальності). Таким чином, забезпечення прав людини – це 

створення соціальних умов, що потрібні задля використання вказаних прав, а 

захист є лише одним із його складових елементів. Другим моментом є те, що 

поняття «забезпечення» більш прийнятне, адже слово «захист» асоціюється з 

тимчасовою дією, яка має закінчитись як тільки мине загроза. А 

«забезпечення» є довготривалим процесом, який має сталий характер і не 

залежить від тимчасових життєвих ускладнень [41, с. 61-63; 42]. Звісно, 

розгляд соціального забезпечення як ширшого поняття, аніж соціальний 

захист є не цілком коректним, адже згідно із зазначеним вище і неодноразово 

доведеним у правовій доктрині соціальне забезпечення виступає складовою 

всеохоплюючого соціального захисту населення як правової категорії. 

Аналіз наведених вище позицій з приводу тлумачення понять 

«соціальний захист» та «соціальне забезпечення» дає змогу констатувати, що 
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перше є ширшим. У цьому контексті слід погодитись із думкою О. Ю. 

Раневича, який вказує, що соціальний захист з огляду на законодавче 

застосування здійснюється за допомогою різних галузей права та покликаний 

гарантувати реалізацію соціальних прав та інтересів людини й громадянина. 

У свою чергу, соціальний захист містить у собі й інші соціальні гарантії, які 

спрямовані на створення умов для нормального життя та розвитку людини, 

підтримання стану соціальної безпеки та соціальної захищеності її життя і 

здоров’я, а також недопущення негативних наслідків у суспільстві й 

забезпечення соціальної справедливості. Таким чином, правові приписи, які 

регулюють відносини соціального захисту, являють собою у законодавстві 

систему соціально-правових норм, що спрямовані на ліквідацію негативних 

соціальних чинників і явищ у суспільстві [43]. 

Отже, в рамках даного наукового дослідження вважаємо найбільш 

доцільним використання саме терміна «соціальний захист». Проведений 

аналіз дає змогу говорити про те, що підходи до розуміння соціального 

захисту на сьогоднішній день різноманітні. Одні вчені вважають цю 

категорію інститутом, інші – функцією держави, а деякі – комплексом 

заходів організаційного, економічного та іншого характеру. Водночас, на 

наш погляд, при розкритті змісту даної категорії необхідно першочергову 

увагу звертати на її конституційно-правове походження. Так, враховуючи 

гуманістичну орієнтованість роботи держави, соціальний захист – це, в 

першу чергу, її обов’язок із забезпечення добробуту населення. Подібний 

обов’язок підкріплено законодавчим базисом та виражається у вигляді 

комплексу спеціальних заходів. При цьому в систему останніх входять не 

тільки заходи правового, але й організаційного та економічного характеру, 

що свідчить про багатогранність всієї категорії соціального захисту.  

Отже, формуючи проміжний висновок, відзначимо, що соціальний 

захист – це визначений Конституцією, гарантований системою правових 

норм обов’язок держави із забезпечення добробуту населення країни, 

можливості реалізації наданих йому прав та свобод, духовних та 



 

 

30 

матеріальних потреб, що виражається у здійснюваній уповноваженими 

органами державної влади системі правових, організаційних і економічних 

заходів та засобів.  

Переходячи до формування теоретичної позиції з приводу 

особливостей соціального захисту саме державних службовців, а також 

визначаючи їх місце у структурі всього населення країни, на яку також 

розповсюджуються заходи соціального захисту, зауважимо, що зазначена 

група осіб характеризується специфічним статусом (його зміст та сутність 

буде розглянуто у наступних підрозділах дисертаційного дослідження). На 

вказаний момент звертають увагу багато вчених, які досліджували як 

загальні закономірності сфери державної служби, так і окремі аспекти 

діяльності її представників, зокрема питання їх соціального захисту. В цьому 

контексті заслуговує на увагу думка П.Ю. Добросюк, яка вказує, що 

ефективність функціонування державної служби та діяльності державних 

службовців значною мірою залежить від їх соціального забезпечення. 

Необхідність значної уваги до цього компоненту державної служби, на думку 

автора, полягає у наступному: намаганні підвищити престиж державної 

служби; намірах урівняти права та матеріальний добробут державних 

службовців (їм заборонено підприємницьку діяльність) з іншими 

громадянами; наданні компенсації в разі втрати здоров’я, непрацездатності, 

виходу на пенсію тощо. Соціальне забезпечення державних службовців 

складається з таких компонентів: оплата праці; заохочення за сумлінну 

працю; щорічні та додаткові відпустки; соціально-побутове забезпечення; 

пенсійне забезпечення і грошова допомога [44]. 

Зазначимо, що державні службовці є окремою групою працездатного 

населення України. Їхній правовий статус має відмінності, на що слушно 

вказується науковцями [45, с. 293-313; 46]. Тому їх соціальний захист 

характеризується як явище, яке має відповідні специфічні прояви та 

характерні особливості своєї реалізації. Розглянемо структурні рівні 

соціального захисту державних службовців в Україні. Так, ці особи є 
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громадянами України, на яких поширюються гарантії соціального захисту 

та соціального забезпечення. Державні службовці, безумовно, виступають 

носіями передбачених у статтях 3, 8, 23, 24, 26, 46, 48, 49, 52, 56, 64 

Конституції України прав. На державних службовців у частині відносин, 

неврегульованих Законом України «Про державну службу», поширюється дія 

норм законодавства про працю (ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну 

службу»). Зазначимо також, що соціальні, економічні та культурні права 

державних службовців є об’єктом забезпечення соціальної політики держави. 

До основних функцій соціальної політики відносять функцію забезпечення 

державою необхідного і достатнього рівня соціальної захищеності не тільки 

населення загалом, але й кожної його соціальної верстви зокрема [47, с. 26-

27; 46]. 

Отже, виходячи із наукових позицій та положень чинного 

законодавства України, зазначимо, що державні службовці – це особлива 

категорія працівників, які здійснюють свою трудову діяльність від імені 

держави та задля реалізації її функцій. Тобто на них покладається реалізація 

державної компетенції в тих чи інших сферах суспільного життя. Саме тому 

характерним для державних службовців є наступне: по-перше, наявність 

трудових відносин із органом державної влади; по-друге, наявність чітко 

визначеної законом компетенції, вираженої у вичерпному наборі 

повноважень; по-третє, наявність тісного правового зв’язку із займаною 

посадою, що  пояснюється особливою системою покладених на дану 

категорію осіб прав і обов’язків.  

Відповідно до свого правового статусу у сформованій на сьогоднішній 

день системі соціального захисту державних службовців можна по праву 

віднести до особливих об’єктів, адже державні службовці є специфічною 

групою населення. Вони на постійній основі виконують функції держави в 

органах державної влади, у зв’язку із чим на них покладається додаткова 

відповідальність та навантаження. Щоб унеможливити руйнівний вплив цих 
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факторів, держава створює особливі рамки соціального опікування даною 

групою населення країни.  

Окрім того, специфіка місця державних службовців у системі 

соціального захисту населення пояснюється наявністю власної нормативно-

правової бази, за допомогою якої визначаються умови, порядок та зміст 

захисту досліджуваної категорії працівників. Мова в даному випадку йде про 

спеціальну систему законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють 

спеціальні економічні, правові, організаційні заходи пенсійного, медичного 

та іншого виду забезпечення працівників державних органів. Наведені 

моменти є лише частиною факторів, які визначають місце державних 

службовців серед інших об’єктів соціального захисту. Але, на наш погляд, 

саме наведені вище найбільш вичерпно вказують на всі відмінності 

представників державної служби країни та їх потребу в особливому 

ставленні від держави.  

1.2 Поняття державного службовця як об’єкта соціального захисту 

Конституція України проголосила, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави [29]. Зазначене вище вимагає від держави 

створення ефективного механізму соціального захисту громадян, зокрема 

тих, що здійснюють свою діяльність від імені держави та заради її блага. 

Актуальність соціального захисту державних службовців пояснюється 

складністю завдань, які вони вирішують у ході здійснення своєї трудової 

діяльності, а тому вкрай важливо, щоб ці особи були зацікавлені у якісному 

та ефективному виконанні своїх функцій. Саме з цієї причини в рамках 

даного підрозділу дисертаційного дослідження нами буде розглянуто поняття 

державного службовця як об’єкта соціального захисту. 
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У поширеному та звичному і прийнятному розумінні слово «об’єкт» 

означає те, на  що спрямована певна дія суб’єкта. З філософської точки зору, 

«об’єкт» – це те, що існує поза межами нас та незалежно від нашої 

свідомості. Сучасний словник іншомовних слів дає нам точніше трактування 

терміна «об’єкт» (лат. objectum – «предмет»). У ньому він розглядається як 

предмет, певне явище, на яке направлені конкретні дії людини [48, с. 464]. 

Радянський науковець М.М. Розенталь стверджував, що «об’єкт» – це те, що 

надане у пізнанні або на що направлена пізнавальна або інша діяльність 

суб’єкта [49, c. 439]. У такому ж аспекті він веде мову і про предмет 

пізнання, який являє собою зафіксовані у досвіді та включені у процес 

практичної діяльності людини сторони, властивості, щодо яких проводять 

дослідження у даних умовах та за певних обставин [49, c. 439]. У 

соціологічній доктрині об’єкт розуміють як певну реальність (її різні 

сторони, характеристики і відносини), на яку спрямоване дослідження. Тобто 

об’єкт дослідження є проблемною ситуацією, що існує в конкретних 

соціальних явищах, процесі, відношенні, сфері суспільного життя [50, 

с. 353; 51].  

Таким чином, об’єкт соціального захисту – це соціально-культурні і 

соціально-економічні права особи, матеріальні блага та послуги, які 

надаються державою для забезпечення її професійної діяльності та 

компенсації обмежень і заборон, що випливають з умов такої діяльності [52]. 

Що ж стосується державного службовця як об’єкта соціального захисту, то, 

перш ніж відповісти на це запитання, слід з’ясувати, хто взагалі такі державні 

службовці та в чому полягають особливості їх діяльності. Згідно із Законом 

України «Про державну службу» державна служба є публічною, 

професійною, політично неупередженою діяльністю із практичного 

виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної 

політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та 

підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та 

проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів 
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законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних 

договорів; 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання доступних і 

якісних адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та 

контролю за дотриманням законодавства; 5) управління державними 

фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 7) реалізації інших 

повноважень державного органу, визначених законодавством [53]. У свою 

чергу, державний службовець відповідно до чинного законодавства – 

громадянин України, який займає посаду державної служби в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі 

–  державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів Державного 

бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного 

органу, а також дотримується принципів державної служби [53]. Новий Закон  

України «Про державну службу» широко та зрозуміло окреслює зміст 

напрямів діяльності, а також призначення державної служби як такої. 

Законодавче закріплення поняття «державний службовець» переважна 

більшість правовиків вважають недосконалим, що, в свою чергу, обумовлює 

наявність чималої кількості підходів до його тлумачення. Так, 

Ю.В. Ковбасюк, аналізуючи у своїх наукових працях поняття «державний 

службовець», виходить із законодавчого тлумачення державної служби, 

проте він наголошує, що з точки зору суспільної місії державної служби, 

державна служба – це професійна участь громадян у визначенні та здійсненні 

цілей і функцій держави шляхом реалізації цілей, завдань і виконання 

функцій органу державної влади. Науковець підкреслює, що перевага такого 

трактування державної служби полягає в його комплексному інтегрованому 

змісті. Воно виявляє та забезпечує взаємопов’язане синергетичне 

функціонування трьох елементів: держави, державного органу й особистості 
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державного службовця – і визначає, що головним у професійній участі 

громадянина на посаді державної служби є здійснення цілей, завдань та 

функцій держави [54, c. 19; 55]. В.Б. Авер’янов надає таке визначення 

поняття аналізованої категорії: «Державним службовцем є громадянин 

України, який обіймає у встановленому законом порядку посаду у структурі  

державних органів, має кваліфікаційний розряд (спеціальне звання, ранг, 

клас), склав присягу на вірність народу України і здійснює від імені держави 

надані йому функції і повноваження на професійній основі за плату за 

рахунок Державного бюджету» [56; 57]. 

М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська у своїх працях 

зазначають, що державні службовці – це представники влади, які мають 

право ставити юридично-владні вимоги, давати вказівки, робити приписи та 

застосовувати заходи адміністративного впливу щодо органів та осіб, які не 

пов’язані з ними службовими відносинами і не знаходяться в їх 

підпорядкуванні, тобто щодо «третіх осіб» (працівники міліції під час 

виконання своїх службових обов’язків, представники державних 

спеціалізованих інспекцій, податкової служби, прокуратури, контрольно-

ревізійної служби тощо)  [58]. Окрім того, автори вказують, що поділ 

державних службовців здійснюється за різними критеріями, залежно від яких 

виділяють наступні види державних службовців: 1) за характером праці і 

обсягом та характером службових повноважень: а) керівники; б) спеціалісти; 

в) технічні виконавці; 2) за характером і обсягом владних повноважень: 

а) посадові особи; б) представники влади; в) адміністративно-допоміжний 

персонал; г) функціональний (оперативний, основний) персонал; 3) за видами 

служби, на якій особи перебувають: а) службовці звичайної (цивільної) 

служби; б) службовці спеціальної (мілітаризованої) служби; 4) за розподілом 

державної влади: а) державні службовці законодавчої влади; б) державні 

службовці виконавчої влади; в) державні службовці судової влади [58]. 

Державний службовець в умовах реформи державного управління повинен 

відповідати встановленим вимогам, активно реагувати на всі виклики 



 

 

36 

суспільства, діяти згідно з чинним законодавством та постійно 

підвищувати свій рівень професійної компетентності. За віддану працю в 

державному органі та служіння народу України він має право на гідну оплату 

праці, яка залежить від займаної посади, результатів службової діяльності, 

стажу державної служби та рангу, а також на належні для роботи умови 

служби та їх матеріально-технічне забезпечення. Крім того, державний 

службовець повинен бути невіддільним від системи державної служби, він 

також може у майбутньому здійснювати моніторинг у новоствореній 

інтегрованій інформаційній системі управління людськими ресурсами на 

державній службі. Державний службовець повинен відчувати її ефективне 

використання протягом своєї професійної діяльності [59, с. 46]. Тобто вчені 

характеризують державного службовця крізь призму призначення державної 

служби. Працівник державної служби, відповідно, розглядається як такий, 

що покликаний слугувати одиницею забезпечення її цілей, завдань та 

функцій. 

С.В. Ківалов, узагальнюючи наукові думки з приводу тлумачення 

поняття «державний службовець» обґрунтовує, що даний термін найбільш 

доцільно розглядати у широкому та вузькому розумінні. Широкий підхід 

свідчить про те, що державний службовець є професійним кадром кожної 

державної організації: органу, установи, підприємства. Вузьке тлумачення 

зводиться до того, що це професійний працівник винятково органів 

державної влади. Основними ознаками державного службовця, на думку 

автора, є: посада в державних органах та їх апараті; професійна діяльність 

щодо практичного виконання завдань і функцій держави; одержання за це 

заробітної плати за рахунок державних коштів [60, с. 144]. Окрім того, 

С.В. Ківалов доводить, що всіх державних службовців можна класифікувати 

за такими критеріями: за розподілом державної влади – державні службовці 

органів законодавчої, виконавчої та судової влади; за характером державної 

служби – цивільні та спеціалізовані державні службовці; за обсягом 

посадових обов’язків – посадові особи і особи, що не є посадовими [60, с. 
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 144-145]. У цьому контексті також варто навести міркування М.В. Цвіка, 

який зазначає, що осіб, які обіймають посади в державних органах та 

організаціях щодо практичного виконання їх функцій і завдань та отримують 

заробітну плату за рахунок коштів Державного бюджету, називають 

державними службовцями [61, c. 130; 62]. Звідси автор доходить висновку, 

що державними службовцями у широкому розумінні є не тільки працівники 

органів виконавчої влади, як досі вважалося, але й депутати Парламенту, 

судді, прокурори, інші особи, що обіймають посади в державних органах та 

організаціях. Вони належать до державних службовців незалежно від того, у 

якій сфері суспільних відносин реалізують свої повноваження чи до якого 

відомства належать, оскільки обіймають посади, пов’язані із здійсненням 

державно-владних або інших службових обов’язків по уповноваженню 

держави, та підпадають під дію правових норм, що встановлюють їх 

особливий правовий статус як осіб, які працюють на державу, її службовців 

[61, c. 130; 62]. М.В. Цвік наголошує, що фізичним втіленням державного 

апарату і механізму держави є його кадри – люди, які працюють відповідно 

до своїх посад, безпосередньо виступають від імені держави, державних 

органів та організацій, представляють їх у відносинах з громадянами. 

Кадровий підхід до організації державної служби означає, що посади в 

державному апараті можуть обіймати тільки ті особи, які мають певний 

рівень освіти, відповідають кваліфікаційним та іншим посадовим вимогам 

[61, c. 131; 62]. 

Визначаючи сутність поняття «державний службовець», слід особливу 

увагу приділити характерним особливостям даної наукової категорії. Так, 

І.Г. Калетнік до характерних особливостей поняття «державний службовець» 

відносить такі: державний службовець – це фізична особа, громадянин 

України, що отримав відповідну освіту і професійну підготовку, пройшов 

конкурсний відбір або іншу процедуру прийому на службу. Між державним 

службовцем та державним органом укладається трудовий договір. 

Державний службовець виконує свою діяльність від імені держави та за її 
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дорученням. Держава здійснює контроль за діяльністю державного 

службовця і у випадках, передбачених законодавством, застосовує до нього 

засоби примусу; державний службовець обіймає оплатну державну посаду у 

державних органах. Конкретний зміст діяльності державних службовців, їх 

правове положення, цілі та завдання визначені спеціальними законами 

України; кожному державному службовцю присвоюється у встановленому 

законом порядку кваліфікаційний розряд (ранг, звання тощо); державний 

службовець виконує державні функції, здійснює повноваження державних 

органів, вирішує державні завдання у різноманітних сферах суспільного 

життя; як правило, дії державного службовця тягнуть за собою певні 

юридичні наслідки (приймає управлінські рішення, накладає адміністративні 

стягнення тощо) і можуть змінювати, встановлювати або скасовувати 

різноманітні правовідносини у сфері державного та суспільного життя; 

діяльність державних службовців має невиробничий характер, тобто не 

пов’язана безпосередньо із створенням матеріальних благ; кожен державний 

службовець, вступивши на державну службу, складає присягу [56; 57]. Таким 

чином, держслужбовець повинен виконувати свою службово-трудову 

діяльність винятково у межах, що встановлені чинним трудовим 

законодавством. 

С.Д. Дубенко виокремлює аж дванадцять ознак поняття «державний 

службовець»: 1) державний службовець – це фізична особа, громадянин 

України, який має відповідну освіту і професійну підготовку та пройшов у 

встановленому порядку конкурсний відбір або прийнятий на роботу за 

іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України; 

2) державний службовець є представником державної адміністрації, часткою 

державної бюрократії, без якої не обходиться жодне суспільство; 3) усі дії 

державного службовця здійснюються від імені держави і за її дорученням; 

4) держава здійснює контроль за діяльністю державного службовця і у 

відповідних випадках застосовує до нього засоби примусу; 5) державний 

службовець обіймає посаду лише в державному органі; 6) державний 
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службовець повинен відповідати вимогам законодавства України про 

державну службу; 7) державний службовець обіймає оплачувану державну 

посаду державної служби в установленому порядку; 8) спеціальне 

законодавство визначає зміст діяльності службовця, права, обов’язки, 

обмеження, гарантії, відповідальність; 9) державному службовцю 

присвоюється відповідний ранг; 10) державний службовець виконує 

державні функції, повноваження державних органів, вирішує державні 

завдання в економічній, соціальній, адміністративно-політичній сфері; 

11) державний службовець здійснює дії, які викликають певні юридичні 

наслідки; 12) діяльність державних службовців має, як правило, 

невиробничий характер, вона впливає на свідомість людей, на економічне 

життя, організацію і діяльність трудових колективів [63, с. 41-42]. 

Держслужбовець є різноаспектним і має забезпечувати реалізацію прав і 

свобод людини й громадянина у різних сферах життєдіяльності останньої. 

Дев’ять ознак поняття «державний службовець» наводить М.І. Іншин, а 

саме: 1) це фізична особа, громадянин України; 2) це особа, яка має 

необхідну професійну підготовку; 3) відповідає усім вимогам законодавства 

України про державну службу; 4) державний службовець займає посаду 

державної служби; 5) йому присвоюється в установленому законом порядку 

кваліфікаційний розряд (чин, спеціальне звання, клас, ступінь, ранг); 

6) виконує державні функції, повноваження державних органів, вирішує 

державні завдання в економічній, соціальній, адміністративно-політичній 

сфері (фінансова діяльність держави, розвиток культури, забезпечення 

громадського порядку й безпеки, митна і банківська справа, боротьба з 

правопорушеннями, зовнішньополітична діяльність тощо); 7) державний 

службовець у багатьох випадках здійснює дії, які викликають певні юридичні 

наслідки; 8) діяльність державних службовців має, як правило, невиробничий 

характер; 9) укладає з державними органами трудовий договір [64, с. 130]. 

Однак, визначаючи таку кількість ознак державного службовця, автори лише 

ускладнюють розуміння досліджуваного поняття. Враховуючи широкий 
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спектр професійної діяльності державних службовців, неможливо в 

одному визначенні навести всі ознаки поняття «державний службовець». 

Тому більш доцільно при формулюванні дефініції поняття «державний 

службовець» наводити лише основні ознаки зазначеної категорії працівників, 

тобто ті, що виділяють їх з-поміж інших працівників та є основоположними 

під час встановлення для них додаткових гарантій та підвищеного 

соціального захисту. 

Такими особливостями, на нашу думку, є, перш за все, особливий 

правовий статус у зв’язку з виконанням певних функцій держави. Для 

державних службовців характерна наявність подвійного правового статусу: 

трудоправового, який мають усі працівники, та адміністративно-правового. 

Адміністративно-правовий статус – це сукупність прав, обов’язків та 

гарантій їх реалізації, закріплених у нормах адміністративного права. В 

основі адміністративно-правового статусу лежить адміністративна 

правосуб’єктність. Фактори, що відображаються на проявах адміністративної 

дієздатності (вік, стать, стан здоров’я, належність до певних соціальних 

груп), також впливають на специфіку адміністративно-правового 

статусу [65, c. 89]. Адміністративно-правовий статус державних службовців, 

на переконання О.М. Бандурки, містить наступні елементи: адміністративну 

правосуб’єктність; права; обов’язки; заборони і відповідальність за їх 

порушення. Також сюди можна віднести адміністративно-правові гарантії 

забезпечення прав, свобод, а також обов’язків громадянина [66, с. 97]. Більш 

детально правовий статус державних службовців як об’єктів соціального 

захисту буде розглянуто у наступному підрозділі дисертаційного 

дослідження.   

Особливість державного службовця як об’єкта соціального захисту 

зумовлена також комплексом завдань, які покладені на державні органи. 

Завдання – це мета, досягнення якої бажане до відповідного моменту в межах 

періоду, на який розраховано управлінське рішення. Завдання вказує на 

безпосередню мету організації, що піддається кількісній характеристиці. 



 

 

41 

Завдання – це сукупність вимог для прийняття рішень у конкретній 

ситуації [67, c. 148-149]. С.В. Ківалов до основних завдань державної служби 

відносить наступні: охорону конституційного устрою, створення умов для 

розвитку громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і 

громадянина; забезпечення ефективної діяльності державних органів 

відповідно до їх повноважень [68]. С.М. Серьогін вважає, що до основних 

завдань державної служби належать: 1) захист прав, свобод і законних 

інтересів громадян, охорона конституційного ладу України; 2) створення та 

забезпечення умов для розвитку громадянського суспільства, політичного та 

соціального партнерства; 3) формування суспільно-політичних і правових 

умов для практичного досягнення цілей та здійснення завдань і функцій 

органів державної влади та місцевого самоврядування; 4) забезпечення 

ефективного функціонування механізму держави та державного апарату; 

5) комплектування персоналу органів державної влади 

висококваліфікованими фахівцями, здатними професійно виконувати свої 

посадові обов’язки; 6) удосконалення умов професійної діяльності 

державних службовців; 7) забезпечення дії принципу прозорості в діяльності 

державних службовців і державного апарату, дотримання законності, 

викорінення бюрократизму, протекціонізму, корупції та інших негативних 

явищ у державній службі; 8) забезпечення належного функціонування 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців; 9) створення соціальних, інформаційних, матеріально-

фінансових та інших умов, необхідних для діяльності персоналу органів 

державної влади та місцевого самоврядування, зокрема створення і 

підтримання сприятливих міжособистісних відносин, які б забезпечували 

розвиток позитивних особистих якостей працівників, їхніх здібностей та 

ефективність управлінської праці; удосконалення порядку добору кадрів, 

посування по службі, проведення атестацій, присвоєння рангів, 

стимулювання до сумлінної праці та відповідальності тощо [69]. Інший 
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вчений, О.Ю. Оболенський, дублює у переліку основних завдань 

державної служби аналогічні, що й зазначені автором вище [70]. 

На нашу думку, слід погодитись із точкою зору, яку висловлює  

Д.Н. Бахрах. Вчений запевняє, що ключові завдання, які ставляться перед 

органами державної влади необхідно поділити на три групи: 1) виробничі, які 

конкретизують мету, заради якої вони утворені (випуск товару, навчання, 

охорона, контроль тощо); 2) економіко-екологічні, що закріплюють 

обов’язки стосовно дбайливого використання природних й інших ресурсів, 

забезпечення охорони навколишнього середовища й державного майна; 

3) соціальні, які націлюють на турботу про колектив працівників і його 

членів, створення сприятливих умов для трудової діяльності, організацію 

культурно-побутового обслуговування, поліпшення матеріального добробуту 

своїх робітників, службовців і їхніх родин [71, c. 27]. 

З метою виконання покладених завдань державні службовці наділені 

певним обсягом прав та обов’язків, що визначають їх правосуб’єктність. 

С.С. Алексеєв зазначає, що загальна правосуб’єктність – це здатність особи в 

межах даної політичної і правової системи набувати статусу суб’єкта права; 

галузевою правосуб’єктністю є можливість особи бути учасником 

правовідносин тієї чи іншої галузі права; спеціальна полягає в тому, що в 

особи є право бути учасником лише визначеного кола правовідносин у межах 

даної галузі права [72, с. 144]. Таким чином, правосуб’єктність виступає 

провідником щодо реалізації прав і обов’язків, що рівнозначно вислову 

«право на статус». Правосуб’єктність можна подати у вигляді своєрідного 

«буфера» між реальною особою і статусом суб’єкта права. Так званий 

«буфер» слугує правовою конструкцією, яка відображає склад юридичних 

фактів, наявність яких дозволяє конкретній особі (або зобов’язує її) 

виступати як суб’єкт права, що наділений певним правовим статусом [73, 

с. 91; 74].  

Наступною особливістю поняття «державний службовець» є комплекс 

функцій, притаманних лише державним службовцям. З філософської точки 
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зору, функція – це відношення двох (групи) об’єктів, в якому зміна одного 

з них супроводжує зміну іншого. Функція також розглядається з позиції 

наслідків (сприятливих, несприятливих), що зумовлені зміною одного 

параметра в інших параметрах об’єкта (функціональність), або з позиції 

взаємозв’язку окремих частин у рамках окремо взятого цілого 

(функціонування) [75]. Н.В. Лебідь переконливо доводить, що функціям 

притаманна постійність, а завданням, у свою чергу, властива тимчасовість. 

Передбачається, що при їх досягненні в процесі діяльності вони будуть або 

зняті, або змінені на нові. Не можна проголошувати як завдання положення 

постійного змісту [76, с. 36; 77]. Тобто функції суттєво відрізняються від 

завдань за своєю функціональною природою і є безперервним процесом 

підтримки останніх. 

Функції державної служби, як справедливо підкреслює 

О.Ю. Оболенський, зумовлені її внутрішніми властивостями та 

принциповими рисами [70]. У свою чергу, специфічні загальні функції 

державної служби характеризуються тим, що стосуються діяльності 

персоналу органів державної влади, що у тій чи іншій мірі пов’язана зі 

виконанням державного примусу щодо дотримання правопорядку, а також 

проведенням податкової політики. Вони застосовуються як регулятивний або 

інший організаційний вплив (систематична діяльність), що вказує на 

раціональне і часткове втручання у сферу економіки та соціально-

культурного будівництва, де зазвичай об’єкти управління є самостійними у 

виборі рішень і їх реалізації, а також не належать до держави. Щодо 

допоміжних функцій держслужби, то ними є обслуговування діяльності 

державних організацій у рамках головних та специфічних загальних і 

спеціальних функцій. На переконання О.Ю. Оболенського, до спеціальних 

функцій вказаного напряму необхідно віднести: розробку та введення 

нормативів чисельності матеріальних, фінансових і трудових витрат органів 

державної влади; обґрунтування фінансових та інших матеріальних витрат на 

утримання персоналу органу; вироблення критеріїв оцінки ефективності 



 

 

44 

діяльності державних службовців; розробку нормативних правових актів, 

які визначають державно-службові відносини чи інші правовідносини в 

органах державної влади із спеціальним статусом [70]. 

Обов’язково слід вказати, що особливістю статусу державного 

службовця в соціально-правових відносинах є, так би мовити, дворівневе 

правове регулювання. Загальне регулювання розкривається в упорядкуванні, 

організації державно-управлінських відносин шляхом створення, зміни, 

доповнення або відміни прав-норм (здійснюється правотворчими органами, 

кожний з яких приймає нормативно-правове рішення і вводить його в дію в 

межах своєї компетенції). Індивідуальне ж полягає в конкретизації існуючої 

правової норми стосовно певних учасників державно-управлінських 

відносин, у прийнятті владного рішення [78; 79]. Тобто, з одного боку, 

державним службовцям гарантовано комплекс соціального захисту, що 

передбачено для всіх працівників, з іншого – соціальний захист закріплений 

у нормах спеціального законодавства, наприклад Закону України «Про 

державну службу». Такий подвійний соціальних захист обумовлений 

професійною діяльністю державних службовців. 

Стосовно понять «професія» та «професійна діяльність», то слід 

вказати, що перше з них означає певну форму трудової діяльності, 

найчастіше заняття  на все життя людини, за яке вона отримує заробітну 

плату, тобто професію –оплачувану діяльність людини, що дає засоби для 

існування, спосіб отримання матеріальних та духовних благ, можливість 

своєю працею оплачувати життя своїх близьких і своє власне [80, c. 15]. У 

свою чергу, професійна діяльність – це діяльність, яка здійснюється особою 

відповідно до її кваліфікації, здобутої шляхом освіти, професійної 

перепідготовки або підвищення кваліфікації та підтвердженої відповідними 

документами (дипломом, посвідченням, свідоцтвом). Особа, яка претендує на 

посаду службовця або обіймає її, повинна мати освіту, передбачену в 

законодавстві, а також відповідати іншим кваліфікаційним вимогам [81]. На 

думку А.І. Турчинова, базовим у терміні «професійна діяльність» є те, що в 



 

 

45 

ньому простежуються якісні характеристики трудових функцій, які 

повинна здійснювати особа, котра перебуває на державній посаді, а також 

сам рівень розвитку змісту праці по забезпеченню виконання повноважень 

державних органів, для чого потрібна якість виконуваної роботи. Це такоє 

констатація ступеня розвитку об’єктивних форм праці (посад, робочих 

місць), ступеня складності праці в цій сфері, що потребує від людини 

професійних здібностей, відповідного професійного досвіду. Звідси 

випливає, що участь у ній людини обумовлена оволодінням нею 

конкретними професійними знаннями, вміннями, навичками та наявністю 

досвіду. Окрім цього, державний службовець повинен мати факультативні 

властивості, наявність яких вимагається для зайняття посади на державній 

службі [82, с. 33-43; 83]. 

Отже, завершуючи представлений підрозділ дисертаційного 

дослідження, слід узагальнити, що об’єктом соціального захисту виступають 

права та інтереси державних службовців, які вступають у трудові відносини з 

органами виконавчої влади, місцевого самоврядування для вирішення 

конкретних завдань держави, виконуючи певні функції в межах закріплених 

законом організаційно-владних повноважень. Основна мета соціального 

захисту – забезпечення належних умов життя та професійної діяльності 

державних службовців, недопущення порушення законності, обмеження прав 

і свобод державних службовців у процесі їх професійної діяльності. 

Безпосереднім об’єктом захисту в даному випадку є фізичні й розумові 

здатності людини з метою їхнього збереження. Ми переконані, що подальше 

удосконалення поняття державних службовців як об’єкта соціального 

захисту немислиме без його нормативно-правового закріплення та загальної 

кодифікації чинного законодавства про державну службу. 

 

1.3 Особливості правового статусу державного службовця як 

об’єкта соціального захисту 
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Специфіка здійснення трудової діяльності державних службовців 

вимагає від законодавця створення якісних та ефективних умов для їх 

соціального захисту. Проте слід зауважити, що на сьогодні такий механізм є 

недосконалим та потребує перегляду. Варто також відзначити, що 

запровадження будь-який змін вимагає проведення змістовних теоретичних 

досліджень. Зокрема важливе значення має визначення особливостей 

правового статусу державного службовця як об’єкта соціального захисту. 

Загалом «статус» – це абстрактний багатозначний термін; він означає 

сукупність стабільних значень параметрів об’єкта або суб’єкта [84]. На 

сьогоднішній день в юридичній літературі існує чимала кількість підходів до 

визначення поняття «статус». 

З філософської точки зору, статус є сукупністю певних прав та 

обов’язків, які встановлюють юридичне положення особи, державного 

органу або міжнародної організації [85, с. 363]. У Філософському 

енциклопедичному словнику відзначено, що статус є похідним словом від 

лат. status, що символізує стан чи становище (соціальний, співвідносний 

стан (позицію) індивідуума або групи в соціальній системі, що визначається 

за рядом ознак, специфічних для окремої системи, яка досліджується. 

Людям, у яких однаковий статус, притаманна схожість особистісних рис, 

що у сукупності визначаються як конкретний «соціальний тип» особистості. 

Беручи до уваги те, яку позицію займає людина завдяки природним ознакам 

(раса, соціальне походження тощо) чи завдяки власним зусиллям (освіта, 

заслуги), його поділяють на, відповідно, «приписаний» та «досягнений» 

(здобутий) статус [86, с. 488]. У Політичному енциклопедичному словнику 

слово «статус» характеризує становище особи, державного органу чи 

міжнародної організації, а також їх права й обов’язки. Також під ним 

розуміють системний показник стану окремої верстви, групи чи осіб у 

соціальній системі – чи не найвагоміший параметр соціальної стратифікації 

[87, с. 400]. Тобто є різноманітні підходи у різних науках, що у певній мірі 
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тлумачать дане поняття. Хоч вони всі схожі між собою, проте не 

повторюють одне одного, а лише доповнюють за змістом. 

Говорячи про статус, вчені досить часто мають на увазі обсяг 

політичних та юридичних прав, обов’язків, можливостей, зафіксований, як 

правило, законодавчо, а в окремих випадках – у неписаних нормах і 

традиціях. Наприклад, в індивідів, що мають громадянство певної країни, і в 

тих, що не мають його, безумовно, різні права й можливості обирати й бути 

обраними до органів влади, здобути освіту, займати робочі місця та 

претендувати на винагороду. Коли запитують про статус території, то 

намагаються з’ясувати її належність до певної держави, ступінь 

підпорядкованості владі та законам. Виразно відчутний у цьому разі 

державно-правознавчий акцент обмежує використання таких тверджень для 

розгляду соціальної структури [88]. 

Будь-яку людину можна охарактеризувати за допомогою певного 

статусного набору, тобто сукупності усіх статусів, що має дана людина. Але 

її положення у суспільстві визначає так званий головний статус. Якщо 

соціальний статус визначає місце індивіда в суспільстві, то особистий – його 

позицію в середовищі безпосередньо до оточуючих людей. Особистий статус 

– це становище людини в малій (первинній) групі, що обумовлюється тим, як 

ставляться до нього оточуючі [89]. Головним є статус, який визначає стиль 

життя людини, коло її спілкування, манеру вдягатися тощо. У соціології 

використовуються також поняття «соціальна позиція» та «соціальний 

престиж» (франц. prestige – авторитет, престиж). Поняття «соціальна 

позиція» відображає усвідомлення особистістю своєї належності до певної 

спільноти, інтереси і цінності якої людина розцінює як свої власні та прагне 

реалізувати їх у своїй діяльності. Важливо розуміти, що люди, які об’єктивно 

за своїм походженням або належністю є членами однієї спільноти, можуть 

ототожнювати себе з іншою, свідомо відстоювати її інтереси. Самосвідомість 

людини як суб’єктивний чинник формування її соціальної позиції, як 

правило, відображає складну сукупність соціальних зв’язків і відносин, 
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складність соціальної структури суспільства [89]. Тобто статусом 

виділяється ще аспект взаємодії людини із суспільством у певній сфері 

життєдіяльності. 

Оскільки категорія «правовий статус» є похідною від категорії «статус 

соціальний», вважаємо за доцільне звернути увагу на сутність та зміст 

останнього. Поняття «соціальний статус» вперше почало використовуватися 

у Стародавньому Римі (сам термін «статус» походить з латинської мови і 

означає «становище») і його трактування було близьким до сучасного, тобто 

це поняття визначало положення людини в суспільстві. Соціальний статус –  

це положення соціального суб’єкта в суспільстві, що передбачає для нього 

певні специфічні права і обов’язки, правила поведінки [90]. Таким чином, як 

стверджує В.В. Вербець, соціальний статус визначає становище індивіда або 

соціальної групи стосовно інших індивідів і груп, яке визначається за 

соціально значущими для даної соціальної системи критеріями 

(економічними, політичними, соціально-правовими, професійно-

кваліфікаційними тощо) [90]. 

На переконання О.О. Грицанова та С.О. Радіонової, соціальний статус 

– це положення індивіда або соціальної групи в соціальній системі, що 

визначається за рядом ознак, специфічних для даної системи (економічних, 

професійних, етнічних та інших) [91, с. 663]. Розвиваючи свою думку, автори 

зазначають, що соціальні статуси як елемент соціальної організації 

суспільства складно скоординовані і ранжовані щодо панівної системи 

цінностей, що надає їм особливу значущість в громадській думці, престиж. 

Соціальний статус залежить від соціальних визначень реальності в цілому і є 

соціально визначеним, усвідомлюється особистістю як об’єкт орієнтації 

соціальної дії. Кожен соціальний статус, перш за все, –  оцінка, домагаючись 

якої суб’єкт засвоює соціальні норми і уявлення, що фіксуються як 

запропонована цим положенням сукупність прав та обов’язків, реалізація 

яких формує соціальну роль [91, с. 663]. Є.О Ануфрієв під соціальним 

статусом пропонує розуміти стан, що визначає місце особистості в системі 
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суспільних відносин, її правовий статус (права і свободи, закріплені в 

Основному Законі), розкриває її діяльність у головних сферах життя і, 

зрештою, дає оцінку її діяльності з боку суспільства в кількісних та якісних 

показниках (заробітна плата, премії, звання, інші привілеї), а також 

самооцінку, що може відрізнятися від  загального бачення суспільства [92, 

с. 178; 93]. Тобто правовий статус слугує орієнтиром визначення окремої 

особи в суспільстві. При цьому він наділяє її соціальною місією та 

характеризує як індивіда, який має конкретні права й обов’язки. 

З.Р. Самсонова під соціальним статусом розуміє єдність двох сторін 

цього поняття: об’єктивної сторони, тобто реального соціально-правового 

положення особистості в суспільстві, і суб’єктивної оцінки цього положення 

з боку суспільства та самооцінки самою особистістю [94, с. 20; 95]. 

Я.Г. Невідома доводить, що соціальний статус особистості – це складне, 

багатопланове поняття, яке відображає єдність, взаємообумовленість і 

соціальну природу «внутрішнього» «зовнішнього» буття особистості і як 

носія свідомості, і як суб’єкта діяльності. З одного боку, воно являє собою 

інтегративне утворення, яке містить у собі рівні розвитку індивіда в його 

цілісності, з іншого боку – це визначена лінія поведінки (система діяльності і 

спілкування в контексті колективної діяльності, реалізація життєвих 

установок особистості). Статус особистості, підкреслює вчена, – це поняття, 

яке співвідноситься з поняттям соціальної ролі, яке вказує на місце людини в 

системі суспільних відносин і пріоритетну для особистості систему 

соціальних функцій, включаючи не лише атрибутивні, а й функціональні, 

оцінні (соціальний престиж) і нормативні ознаки. Таким чином, соціальний 

статус найбільш повно розкриває не лише основні функції особистості як 

суб’єкта статусних відносин, а й успішність її діяльності в основних сферах 

індивідуального буття, яка нерозривно пов’язана з певним рівнем соціальних 

здібностей [96, с. 220-221; 97]. 

Отже, соціальний статус є комплексною категорією, яка через певну 

сукупність елементів відображає положення конкретного суб’єкта у певній 
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системі. Окрім того, саме статус відображає найбільш важливі 

характеристики суб’єкта, особливості його функціонування тощо. Щодо 

правового статусу, то він, як вже відзначалось, є похідним від соціального та 

надає більш точну характеристику суб’єкта у певних правовідносинах. На 

сьогоднішній день в юридичній літературі сформовано чималу кількість 

підходів до тлумачення даної наукової категорії.  

А.В. Панчишин наголошує, що правовий статус є самостійною 

категорією та надає досить широке коло його характерних ознак, зокрема: 

1) йому притаманна універсальність, беручи до уваги те, що правовий статус 

поширюється на всіх суб’єктів; 2) для нього характерна взаємодія, оскільки 

він відображає особливості особи та держави як учасників суспільних 

відносин; 3) права та свободи діють поряд із обов’язками та 

відповідальністю; 4) забезпечення системності у структурі складових 

елементів; 5) відносна стабільність [98, с. 96]. 

О.Ф. Скакун зазначає, що правовий статус людини (від лат. «status» –  

положення, стан) – юридично закріплене становище людини в суспільстві, 

відповідно до якого фізична особа як суб’єкт права вступає у 

правовідносини, координує свою діяльність і поведінку в суспільстві. 

Ознаками правового статусу, на думку вченої, є такі: 1) залежить від сутності 

соціального ладу, в умовах якого він складається і функціонує; зазнає впливу 

безлічі чинників, основними з яких є праця і власність як основа формування 

громадянського суспільства; 2) виступає як юридична міра соціальної 

свободи суб’єкта права; 3) встановлюється спеціально уповноваженими 

органами держави, його зміст змінюється з волі законодавця, а не окремих 

суб’єктів права, на яких він поширюється; 4) відображається у правових 

нормах і принципах, формально закріплених у приписах нормативно-

правових актів, нормативно-правових договорів та в інших джерелах 

(формах) права; 5) має визначену структуру, ядро якої становлять 

суб’єктивні права, законні інтереси, обов’язки, що є однаковими для всіх 

його носіїв одного виду; 6) встановлює межі, за які не повинні виходити 
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діяльність і поведінка людини в суспільстві [99]. Вчена прив’язує 

характеристику статусу до правових положень, які і деталізують його зміст. 

С.О. Комаров наводить наступні основні риси правового 

статусу [100, с. 149; 101]: права, свободи і обов’язки, що утворюють 

правовий статус, є рівними, кожна особистість (у межах свого статусу) має 

право на рівний захист з боку закону незалежно від будь-яких обставин, 

юридичну можливість скористуватися наданими їй правами та виконати 

покладені на неї обов’язки; права, свободи та обов’язки особистості, 

зафіксовані в правових нормах, є найвищою цінністю, а їх визнання, 

дотримання і захист – головним обов’язком держави; права, свободи та 

обов’язки гарантовані в інтересах суспільства і держави, кожної особистості 

окремо; права, свободи та обов’язки особистості виступають як єдина 

система, яка поступово розширюється і поглиблюється; права, свободи і 

обов’язки є необхідною умовою та передумовою буття особистості, в певній 

мірі відображають природу держави; права, свободи та обов’язки, які входять 

до правового статусу особистості, характеризуються єдністю, що виявляється 

в їх соціально-економічному призначенні [100, с. 149]. 

Необхідно також навести позицію науковця Б.М. Лазарєва, який 

підкреслював, що правовий статус передбачає відповіді на питання: 

а) органом якого рівня є даний орган: центрального, місцевого або 

міжтериторіального; б) до якого виду органів належить за змістом своєї 

діяльності: органу влади, органу управління, правосуддя, яке офіційне 

найменування даного органу; в) ким він утворюється, а також хто 

відповідальний за формування особового складу; г) кому він 

підпорядкований, підзвітний, підконтрольний; ґ)  яка компетенція органу; 

д) хто йому підпорядкований, підзвітний, підконтрольний; е) яка юридична 

сила актів даного органу; є) які джерела фінансування; ж) чи володіє правами 

юридичної особи [102, с. 124; 103].  

Розкрити особливості правового статусу державного службовця як 

об’єкта соціального захисту неможливо без з’ясування сутності того, що 
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являє собою відповідний статус службовця загалом. Все, що пов’язано з 

діяльністю державних службовців, звичайно регламентовано в правових 

нормах. Правовий статус державного службовця виникає на основі 

відповідного законодавства у зв’язку із заміщенням державної посади. Саме 

певна посада державної служби є базою для характеристики правового стану 

державного службовця. «По суті, правове становище державного службовця – 

це встановлені і гарантовані державною заходи необхідної й можливої 

поведінки державного службовця у сфері державно-службових відносин. З їх 

зміною трансформується і правовий статус державного службовця 

(підвищення, пониження, звільнення, відставка, вихід на пенсію). Основу 

правового статусу державного службовця складають п’ять груп державно-

службових норм, що визначають обов’язки, права, обмеження, гарантії та 

економічне забезпечення» [104, с. 470-471]. Тому зрозумілим стає 

взаємозв’язок конкретної посади і службово-трудових обов’язків особи, а 

також специфіки її діяльності в межах своїх повноважень, передбачених 

спеціальним законодавством. 

І. П. Кринична, досліджуючи правовий статус державних службовців, 

відзначала, що це одна із центральних категорій сучасної теорії держави і 

права, яка визначає правовий статус службовця як частину суспільного 

явища, а саме правовідносини, які характеризуються постійними змінами 

умов життя, що потребують якісно нових підходів. Сутність правового 

статусу державного службовця вченою визначається як: правове становище 

державного службовця, організації, установи; співвідносний стан (позиція) 

державного службовця або групи в соціальній та управлінській системі, що 

визначаються за рядом ознак, специфічних для них (економічних, 

професійних, етнічних та інших); сукупність прав і обов’язків, що 

визначають юридичний стан особи, державного органу чи міжнародної 

організації, комплексний показник становища певного прошарку, групи чи 

індивідів в соціальній системі [105, с. 179]. І. П. Кринична також вказує, що 

правовий статус державного службовця складається із наступних чинників: 
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системи прав, свобод і обов’язків, які знайшли своє чітке закріплення в 

нормах права; правового стану державного службовця, що відображає його 

фактичне положення у взаємовідносинах з суспільством та державою; 

сукупність прав і свобод, обов’язків та відповідальності державного 

службовця, що встановлюють його правовий стан у суспільстві; законодавчо 

встановлені державою і взяті в єдності права, свободи і обов’язки державного 

службовця; вираження правового статусу державного 

службовця [105, с. 179].  

Ю.М. Старілов робить висновок про те, що статус державних 

службовців – це диференційована та комплексна система, яка має 

вертикальну й горизонтальну структури [106, с. 146; 107].  

Згідно з позицією В.Л. Костюка, правовий статус державного 

службовця є системою зумовлених правом на державну службу прав, 

обов’язків (посадових та інших обов’язків), у тому числі обмежень (заборон), 

а також відповідальності, якими наділяється державний службовець 

відповідно та у порядку, передбаченому законодавством. Основними 

ознаками правового статусу державного службовця є наступні: зумовлений 

правом на працю та правом на державну службу; відповідає принципам 

державної служби; має службово-трудовий характер; регламентується актами 

законодавства про державну службу та актами трудового законодавства; 

виступає основоположним елементом правосуб’єктності державного 

службовця; включає систему прав, обов’язків, у тому числі посадових 

обов’язків відповідно до зайнятої посади державної служби, а також 

обмежень (заборон), відповідальності; підлягає нагляду та 

контролю [107, с. 140]. 

Варто звернути увагу на наукові дослідження, в яких питання 

правового статусу державних службовців розглядається з позиції трудового 

права. Так, М.І. Іншин наділяє правовий статус державного службовця 

такими рисами: а) його права та обов’язки встановлюються зазвичай у 

рамках компетенції органів, від імені яких він представляє державу; 
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б) діяльність державного службовця підпорядкована виконанню завдань, 

що покладені на орган держслужби, і носить офіційний характер; в) службові 

права та обов’язки характеризуються єдністю (їх права одночасно є 

обов’язками, адже вони мають використовуватися в інтересах служби, а 

обов’язки – правами, оскільки за іншої ситуації їх не можна буде 

реалізувати); г) здійснення службовцем своїх прав та обов’язків гарантується 

законодавчим способом; ґ) законні приписи і вимоги державного службовця 

мають виконуватися усіма, кому вони адресовані; д) він має право на 

просування по службі, тобто на службову кар’єру; е) передбачені обмеження 

його загальногромадянських прав з метою ефективності службової 

діяльності; є) для нього передбачені деякі пільги, а також підвищена 

відповідальність за скоєні правопорушення [108, с. 20-21]. 

Отже, узагальнюючи наведені вище наукові позиції, можемо  

констатувати, що правовий статус державних службовців як об’єкта 

соціального захисту у найбільш спрощеному розумінні слід тлумачити як 

сукупність законодавчо визначених елементів, які у своїй єдності є 

об’єктивним відображенням того, яке місце посідають державні службовці в 

системі об’єктів соціального захисту. Окрім того, саме правовий статус 

вказує нам на особливості та специфіку соціального захисту даної категорії 

працівників. Отже, статус державних службовців як об’єкта соціального 

захисту, на нашу думку,  найбільш доцільно розглядати крізь призму його 

елементів.  

Так, у першу чергу, слід проаналізувати такі елементи правового 

статусу, як суб’єктивні права та юридичні обов’язки державного службовця 

як об’єкта соціального захисту. У найбільш загальному розумінні 

суб’єктивними правами є ті юридичні можливості конкретної людини, які 

безпосередньо випливають із загальних правил поведінки, встановлених у 

законодавчий спосіб [56, с. 163; 109; 110]. Суб’єктивне право завжди 

належить уповноваженій особі, яка має певний інтерес: матеріальний, 

духовний, політичний, сімейний тощо. Для задоволення цього інтересу і 
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необхідне надання особі певних правових можливостей. Можлива 

поведінка по реалізації певного інтересу становить зміст суб’єктивного права 

і заснована на бажанні уповноваженої особи. Межі бажаної поведінки чітко 

окреслені нормами позитивного права (особа може перебувати тільки в 

одному зареєстрованому шлюбі, робітник має чітко визначену за тривалістю 

відпустку тощо). Суб’єктивне право безпосередньо пов’язане із свободою 

особистості, тому і виступає ще й мірою цієї свободи [61; 110]. 

Суб’єктивне юридичне право – явище, тісно пов’язане з об’єктивним 

правом, обумовлене ним, виникає на його основі, але якісно від нього 

відрізняється, тобто це інше явище. Суб’єктивне юридичне право називається 

«суб’єктивним» лише з однієї причини: воно є чимось таким, що належить 

суб’єкту. Тому його навіть правильніше було б іменувати не «суб’єктивним», 

а «суб’єктним» правом. Таким чином, підсумовує В.М. Протасов, 

суб’єктивне юридичне право – це надана суб’єкту права юридичними 

нормами з метою задоволення ним інтересів міра можливої (дозволеної) 

поведінки у правовідносинах, забезпечена кореспондуючим обов’язком 

іншого суб’єкта правовідносини і гарантована державою [111]. Дане 

визначення базується на наступних ознаках: 1) йдеться про можливість 

певної поведінки; 2) ця можливість може бути надана не кому-небудь, а саме 

суб’єкту права; 3) надається суб’єкту права з метою задоволення його 

інтересів; 4) існує у правовідносинах; 5) має свої кордони, будучи мірою 

поведінки, порушення якої є зловживання правом; 6) суб’єктивне юридичне 

право не може існувати поза зв’язком з відповідним юридичним обов’язком, 

без реалізації якого не може бути реалізоване і саме право; 7) реалізація 

гарантується можливістю застосування державного примусу по відношенню 

до носія відповідного юридичного обов’язку чи іншими способами правового 

захисту; 8) має юридичну природу, яка проявляється в тому, що можливість 

певної поведінки надається юридичними нормами, здійснення цієї 

можливості гарантується державою [111]. 



 

 

56 

Відповідно до точки зору Ю.А. Ведєрнікова, суб’єктивним правом є 

передбачена нормами права міра можливої поведінки учасника 

правовідносин, тобто міра поведінки, яка належить уповноваженій особі для 

задоволення її інтересів. Вона підкріплюється конкретними юридичними 

обов’язками інших (зобов’язаних) осіб. До елементів суб’єктивного права 

науковець відносить такі: 1) право на здійснення певних дій (право на власні 

дії); 2) право вимагати від зобов’язаної особи здійснити конкретні дії (право 

на чужі дії); 3) право на звернення до держави за захистом порушеного права 

(право на дії держави) [112]. 

Суб’єктивні права, як стверджує В.Б. Авер’янов, можна 

охарактеризувати наступними ознаками: а) суб’єктивні права – це 

допустимість певного виду поведінки; б) надаються особі, яка володіє 

адміністративною правоздатністю та адміністративною дієздатністю; 

в) надаються з метою задоволення інтересів суб’єкта у конкретній сфері і 

розв’язання завдань, що стоять перед ним; г) поведінка суб’єкта реалізується 

у межах адміністративних правовідносин; ґ) поведінка суб’єкта нормативно 

обмежена, порушення цих меж (міри можливої поведінки) є зловживання 

правом; д) ці права існують тільки у зв’язку з наявністю певних юридичних 

обов’язків з боку іншого учасника правовідносин і без виконання цих 

обов’язків не можуть бути реалізовані; е) реалізація прав, як правило, 

гарантується державним примусом; є) дані права наділені юридичною 

природою, адже закріплені в адміністративно-правових нормах і 

гарантуються державою [113, с. 114]. 

Таким чином, під суб’єктивними правами державних службовців як 

об’єктів соціального захисту слід розуміти міру можливої поведінки, яка стає 

«доступною» працівникам з моменту набуття ними статусу державного 

службовця. Окремої та особливої уваги в окресленому контексті заслуговує 

Закон України «Про державну службу», яким, наприклад, визначаються такі 

права: 1) на додаткову відпустку; 2) на отримання додаткової грошової 

допомоги та компенсацій, 3) на дострокову пенсії; 4) на спеціальне 
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безоплатне медичне обслуговування тощо. У контексті визначення 

особливостей суб’єктивних прав державних службовців як об’єктів 

соціального захисту також слід звернути увагу на Закон України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у 

статті 8 якого, зокрема, зазначається, що час проходження строкової 

військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського 

складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що 

оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», 

зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком 

на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, 

військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в 

особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про 

оборону України», особа навчалася за фахом у професійно-технічному 

навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає 

право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час навчання в 

професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової 

військової служби, а також час проходження військової служби в особливий 

період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону 

України», які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення 

пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного 

стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час 

проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, 

що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», 

зараховується до вислуги їх років, стажу роботи, стажу роботи за 

спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у 

порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України [30]. 

Наступний елемент, який слід відзначити, юридичні обов’язки 

державних службовців. Юридичний обов’язок, на думку Ю.А Ведєрнікова, – 

це передбачена нормами права міра необхідної поведінки учасника 

правовідносин. Іншими словами, це міра належної поведінки зобов’язаної 
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сторони в інтересах уповноваженої особи. Структуру юридичного 

обов’язку становлять такі елементи: 1) необхідність здійснення або 

утримання від певних дій; 2) необхідність виконання вимог уповноваженої 

сторони; 3) необхідність нести юридичну відповідальність у разі 

невиконання або неналежного виконання покладених зобов’язань [112]. 

Заслуговує на увагу точка зору О.Ф. Скакун, котра відзначає, що юридичний 

обов’язок – це міра забезпеченої державою необхідної поведінки 

зобов’язаної сторони, якій вона повинна слідувати в інтересах управомоченої 

сторони,. На думку автора, юридичний обов’язок складається із трьох 

елементів: 1) необхідності зобов’язаного суб’єкта виконати свої певні активні 

обов’язки або ж дотримуватись нейтралітету (утримуватися), що 

характеризує пасивні обов’язки; 2) необхідності зобов’язаного суб’єкта 

належним чином реагувати на законні вимоги правомочної сторони 

(зобов’язання щодо виконання умов договору тощо); 3) необхідності нести 

юридичну відповідальність у випадку відмови від виконання юридичних 

обов’язків або їх несумлінного виконання, якщо це суперечить вимогам 

правової норми (обов’язок боржника платити неустойку за невиконання умов 

договору тощо) [114, с. 354]. Тому у контексті даної проблематики 

справедливим буде відзначити, що юридичні обов’язки державних 

службовців як об’єктів соціального захисту мало чим відрізняються від 

загальної категорії працівників, вони, наприклад, так само зобов’язані 

здійснювати відрахування до фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування тощо. 

Особливої уваги заслуговує такий елемент правового статусу 

державного службовця як об’єкта соціального захисту, як соціальні гарантії. 

Гарантії – це основна мета держави, оскільки саме держава є гарантом прав і 

свобод людини. При цьому закон визначає роль закону як гаранта тільки 

через призму використання чи застосування сили покарання [115, с. 50-51]. 

В.М. Корельський і В.Д. Перевалов під соціальними гарантіями розуміють 

заборону на розпал соціальної, расової, національної і релігійної 
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дискримінації, загальнодоступність і безкоштовність основної загальної та 

професійної освіти [116, с. 506]. 

В.В. Сокуренко пропонує розглядати соціальні гарантії у широкому та 

вузькому розумінні. Так, на думку науковця, широкий підхід передбачає, що 

соціальні гарантії повинні включати абсолютно всі умови й джерела, які 

забезпечують реалізацію прав людини у наявній багатоманітності реальних 

проявів життєдіяльності, гарантованих нормами чинного законодавства. 

Щодо вузького підходу, то соціальними гарантіями є ті безпосередньо 

законодавчо закріплені конкретні норми, які стосуються вирішення питань 

соціального забезпечення населення. Соціальні гарантії цього рівня можуть 

мати такі основні форми: соціальні гарантії, визначені у грошовій формі, які, 

як правило, регламентують на державному рівні обсяги коштів (доходів), 

нижче яких населення не повинно отримувати персоніфіковані грошові 

виплати (законодавчо визначені розміри мінімальної заробітної плати та 

мінімальної пенсії за віком або ті чи інші види соціальної допомоги та 

стипендії); соціальні гарантії, які діють у формі законодавчо закріпленої за 

особою можливості отримати безоплатну послугу [117, с. 56-57]. 

Говорячи про соціальні гарантії державних службовців як об’єктів 

соціального захисту, варто відзначити, що їх детальний перелік визначається 

на рівні спеціальних законів, якими регулюється діяльність того чи іншого 

державного службовця. До них, наприклад, належать закони України «Про 

прокурату», «Про Національну поліцію», «Про судоустрій та статус суддів» 

та інші. У свою чергу, найбільш загальні соціальні гарантії для всіх категорій 

державних службовців визначаються Законом України «Про державну 

службу», у якому даному питанню присвячено розділ VI «Оплата праці, 

заохочення і соціальні гарантії». 

Отже, узагальнюючи наведені у даному підрозділі дисертаційного 

дослідження матеріали, можемо констатувати, що правовий статус 

державних службовців як об’єктів соціального захисту являє собою 

сукупність їх прав, обов’язків, морально-правових вимог, гарантій у сфері 
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отримання матеріальних благ та послуг, які надаються державою для 

забезпечення даної професійної групи всією повнотою прав громадян 

держави та компенсації обмежень та заборон, що випливають з умов 

проходження державної служби. Саме тому змістом статусу державного 

службовця як об’єкта соціального захисту слід вважати нормативно-

встановлену складну, динамічну і диференційовану систему елементів, 

необхідних для якісного, ефективного виконання ним певних функціонально-

посадових завдань та забезпечення належного рівня життя державних 

службовців та членів їх сімей у разі настання певних соціальних ризиків. 

Тісна взаємодія галузевого і спеціального правового статусу 

державного службовця у царині соціального захисту полягає в тому, що 

державний службовець не тільки має загальні права й обов’язки працівника у 

сфері соціального захисту, встановлені загальними нормами законодавства у 

сфері соціального забезпечення, але й свої специфічні.  

Підводячи підсумки проведеного дослідження, відзначимо, що до 

ключових особливостей правового статусу державних службовців як об’єктів 

соціального захисту слід віднести: 

– відсутність належної систематизації законодавчого регулювання 

соціального захисту державних службовців; 

– визначається нормами загального трудового та спеціального 

законодавства, тобто через дотримання принципу єдності да диференціації 

правового регулювання; 

– мають розширений у порівнянні з іншими об’єктами соціального 

захисту перелік соціальних гарантій; 

– перелік елементів соціального захисту може змінюватись у 

залежності від того, в якому органі державної влади проходить службу 

державний службовець. 
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1.4 Проблема класифікації державних службовців як об’єкта 

соціального захисту 

 

Досліджуючи питання соціального захисту державних службовців,  

зазначимо, що важливо приділити увагу питанням їх класифікації, адже 

«державний службовець» – це узагальнююча категорія, яка включає цілу 

низку видів діяльності у сфері реалізації завдань і функцій держави. 

Специфіка характеру та умов здійснення окремих видів державної служби, у 

свою чергу, обумовлює особливості соціального захисту відповідних 

державних службовців. 

Слово «класифікація» походить від латинського «classis» – розряд або 

ж певний клас. Під класифікацією, як зазначає О.Я. Долгошея, розуміють 

систему підпорядкованих ознаці понять (класів) у чітко визначеній галузі 

знань чи діяльності особи, використовувану як засіб для встановлення 

взаємозв’язків між наведеними раніше поняттями (класами) [118]. 

Н.І. Кандаков зазначає, що класифікувати щось – означає розподілити 

предмети, явища якого-небудь роду на окремі взаємопов’язані класи 

відповідно до найбільш суттєвих рис [119, c. 247]. О.С. Адамова у своїх 

працях наголошує, що класифікація завжди пов’язана з розмежуванням 

цілого на частини. Такий розподіл, розмежування здійснюється не сам по 

собі, а на основі логічних правил. Крім того, класифікацію можна розуміти 

як: віднесення деякого об’єкта на підставі порівняння його з наявними 

класами об’єктів вже існуючої класифікації до того або іншого класу; 

позначення продукту, результату процедури побудови класифікації. У праві 

саме цей результат, що знайшов втілення в тексті нормативного акта, відіграє 

роль прийому законодавчої техніки. Класифікація – вид логічного прийому 

юридичної (законодавчої) техніки. Класифікація в праві – це класифікація, 

заснована на реальних громадських стосунках, скоректована суб’єктивним 

розсудом законодавця.Очевидно, що усі класифікації не позбавлені 

суб’єктивності, оскільки, наприклад, вибір основи класифікації залежить від 
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позиції дослідника. Проте в праві законодавець формує класифікацію, 

керуючись цілями, що стоять перед ним, багато в чому штучно приймаючи за 

основу класифікації ті ознаки, які найбільш відповідають цілям правового 

регулювання. І при такій відносній свободі побудови класифікації 

законодавець має право формувати основу класифікації з двох або більше 

самостійних ознак, погоджена видозміна яких утворює класи об’єктів 

подільної великої кількості (певного суспільного відношення). Головне, щоб 

це була єдина і незмінна в процесі поділу основа, інакше такий прийом 

законодавчої техніки не можна буде визнати класифікацією [120]. Наведене 

дає вченій можливість сформулювати висновок, що класифікацію в праві 

можна розуміти як особливий метод, грамотне використання якого підвищує 

ефективність правового регулювання, і як особливий прийом законодавчої 

техніки, правильне застосування якого сприяє вдосконаленню нормативних 

актів і, врешті решт, удосконаленню правового регулювання суспільних 

відносин [120].  

Для побудови будь-якої класифікаційної системи, як зазначалося вище, 

використовуються певні ознаки або критерії, які називаються ознаками 

класифікації і відіграють вирішальну роль в отриманні результату 

класифікації. Розрізняють натуральну класифікацію, коли за ознаку 

класифікації беруть істотні ознаки понять, що класифікуються (наприклад, 

класифікація за об’єктами соціального захисту), і штучну класифікацію, коли 

для неї використовуються несуттєві ознаки (наприклад, класифікація в 

алфавітному порядку). Залежно від того, з якою метою потрібно виконати 

натуральну класифікацію, обирають ту чи іншу класифікаційну ознаку [118]. 

У Законі України «Про державну службу» класифікація державних 

службовців здійснюється на підставі такого критерію, як «категорія посади 

державної служби». Так, згідно з чинним Законом України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII посади державної служби в 

державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від 

порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її 
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впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової 

відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних 

компетентностей державних службовців. Звідси встановлюються такі 

категорії посад державної служби:  

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої належать 

наступні посади: керівника Апарату Верховної Ради України та його 

заступників; керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного 

органу, утвореного Президентом України; Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств; 

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету 

Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів Конституційного 

Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх 

заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної 

судової адміністрації України та його заступників; керівників державної 

служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, та їх заступників; 

2) категорія «Б», що включає такі посади: керівників та заступників 

керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію 

Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і 

Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного 

значення; керівників державної служби у державних органах, юрисдикція 

яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або 

кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, 

районів у містах, міст обласного значення; керівників та заступників 

керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня 

юрисдикції таких державних органів; 

3) категорія «В», яка об’єднує інші посади державної служби, не 

віднесені до категорій «А» і «Б». Кількість посад державної служби категорій 

«А» і «Б» у державному органі повинна становити не більше третини його 
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штатної чисельності.  

Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад 

державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби [53]. 

Слід погодитися із твердженням про те, що законодавча класифікація 

посад державних службовців позитивно вплинула на становлення та 

розвиток державної служби в Україні, наблизила інститут державної служби 

в Україні до європейської моделі, що свідчить про збіг напрямів модернізації 

національної системи державної служби і зарубіжних країн [121, c. 106]. 

В.С. Венедиктов наголошує, що класифікацію державних службовців слід 

проводити насамперед та відповідно до рангу посад, яку займає особа: 

спочатку працівник приймається на конкретну посаду, а вже потім йому 

присвоюється відповідний ранг. Посада за своїми правовими та 

функціональними характеристиками здатна виступати сталою категорією, 

відповідно до якої відбувається розмежування ознак службовців та 

групування останніх у певні категорії, визначення порядку й засобів 

регулювання їх діяльності, встановлення правового статусу працівника [122, 

c. 33]. Тобто інші вимоги, крім тих, що встановлені спеціальним чинним 

законодавством, до держслужбовця застосовуватися не можуть. 

Проте такий підхід до класифікації державних службовців навряд чи є 

корисним для мети даного дослідження, оскільки він не відображає 

особливостей видів державної служби і, відповідно, не пояснює, чому 

певним групам (видам) державних службовців як працівникам притаманні 

специфічні властивості їх соціального захисту. Певне уявлення про види 

державної служби можна скласти на підставі статті 3 Закону України «Про 

державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, в якій закріплена 

норма, відповідно до якої дія цього Закону поширюється на державних 

службовців: Секретаріату Кабінету Міністрів України; міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій; 
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органів прокуратури; органів військового управління; органів 

дипломатичної служби [53]. Водночас дія цього Закону не поширюється на: 

Президента України; керівника постійно діючого допоміжного органу, 

утвореного Президентом України, та його заступників, Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його 

заступників; заступників міністрів; Голову та членів Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів 

Антимонопольного комітету України, Голову та членів Рахункової палати, 

Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших 

державних колегіальних органів; Секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України та його заступників; Голову Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду 

державного майна України та його заступників, Голову Національного 

агентства з питань запобігання корупції та його заступників; народних 

депутатів України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

та його представників; службовців Національного банку України; голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів 

Автономної Республіки Крим; депутатів місцевих рад, посадових осіб 

місцевого самоврядування; суддів Конституційного Суду України; 

Постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному 

Суді України; суддів; прокурорів; працівників державних органів, які 

виконують функції з обслуговування; працівників державних підприємств, 

установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми 

власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами; 

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, 

утворених відповідно до закону; осіб рядового і начальницького складу 

правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються 

спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом; працівників 
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патронатних служб [53]. Однак у статті 91 даного Закону передбачені 

особливості проходження державної служби в окремих державних органах. 

Зокрема дія цієї статті поширюється на керівників центральних органів 

виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх 

заступників, керівників апаратів (секретаріатів), допоміжних органів, 

утворених Президентом України, Представництва Президента України в 

Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих 

судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної 

безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також державних 

колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать до посад 

державної служби [53].  

Зважаючи на те, що законодавець не навів конкретної деталізованої 

класифікації державної служби, звернемося до аналізу наукових підходів до 

вирішення даної проблеми. Так, Р. Г. Ботвінов з цього приводу зазначає, що в 

сучасній науковій літературі існують різноманітні підходи до класифікації 

видів державної служби. В основі такого поділу лежить вибір того чи іншого 

критерію для класифікації, зокрема: принцип поділу влади, особливості 

реалізації функцій державної служби, наявність можливості застосування 

примусу, особливий характер проходження служби тощо. Так, відповідно до 

першого принципу можна виділити державну службу в законодавчому 

органі, державну службу в органах виконавчої влади, державну службу в 

органах судочинства. Однак, як відзначає дослідник, така класифікація не 

охоплює всієї багатогранності державної служби, оскільки не враховує, 

наприклад, особливостей служби в органах прокуратури, Адміністрації 

Президента України, Національному банку, тому що названі установи 

формально не належать до жодної з трьох гілок влади [123, с. 198; 124; 125]. 
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Найбільш переконливою, на думку Р. Г. Ботвінова, виглядає аргументація 

вчених, які вважають, що у загальному плані можна вести мову про 

існування двох основних видів державної служби: цивільної та 

мілітаризованої, кожна з яких характеризується власним набором 

специфічних ознак (інколи ці два види державної служби ще позначають 

поняттями «служба в державних органах» і «служба у військових та 

воєнізованих формуваннях») [126, с. 262; 124; 125]. Тобто держслужба як 

така повинна трактуватися у найбільш широкому значенні поза межами 

приватноправових відносин. 

В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, О.М. Клюєв та інші вчені у своїх працях 

зауважують, що важливим питанням, яке потребує з’ясування, є виділення 

окремих видів державної служби та класифікація державних службовців. 

Найвагомішим здобутком загальнотеоретичної класифікації видів державної 

служби є те, що вона дає змогу визначити неоднакові види державно-

службової діяльності в масштабах всього суспільства, а також його цілісної 

державної організації [122, c. 27-28]. При цьому правники наголошують, що 

державна служба має бути поділена на два найбільших за обсягом різновиди, 

що мають найхарактерніші відмінності: цивільну і мілітаризовану державну 

службу. Головною відмінністю цивільної від мілітаризованої служби є 

використання цивільних (невійськових) методів управління [122, c. 28-30]. 

Наведений перелік категоріально й етимологічно доцільний, однак неповний. 

В.Б. Авер’янов пропонує виокремлювати наступні види державної 

служби: 

1) служба в органах виконавчої влади та їх апараті, а також в 

апараті Парламенту, судових органів, інших органів державної влади 

(«адміністративна державна служба»); 

2) служба в державних органах, яка отримує спеціальний правовий 

статус («спеціалізована державна служба»); 

3) служба в апараті державних органів, яка хоч і має допоміжно- 

обслуговуючу спрямованість, але через свою важливість потребує 
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особливого правового режиму («патронатна державна служба») [127, с. 42-

43; 128]. С.В. Ківалов та Л.Р. Біла зазначають, що в юридичній науці і 

чинному законодавстві досить важливим є питання стосовно видів державної 

служби, що обумовлено, перш за все, тим, що на законодавчому рівні воно не 

знайшло свого вирішення. У доктрині адміністративного права відсутня 

єдина точка зору з приводу того, про що ведеться діалог: про «типи», «види», 

«форми» чи «рівні» державної служби. Зазначені різноманітні і різноаспектні 

поняття часто використовуються при характеристиці державної служби. 

Найчастіше використовується поняття «види» державної служби, рідше –  

«типи» і «види» [129, c. 23]. В.Л. Коваленко, С.В. Ківалов, Л.Р. Біла вказують 

на те, що існують дві головні позиції щодо поділу всієї державної служби. 

Згідно з першою виділяють два основних її типи: цивільну службу і 

мілітаризовану службу і третій додатковий тип – спеціалізовану службу [129, 

c. 23]. Однак більше прихильників, наголошують науковці,  має точка зору, 

згідно з якою державна служба поділяється тільки на два види: цивільну і 

мілітаризовану [129, c. 23-24]. Крім того, у правовій доктрині наголошується, 

що існує такий вид державної служби, як позапрофесійна державна служба, 

але це твердження, на наш погляд, доволі суперечливе, оскільки Закон «Про 

державну службу», як ми зазначали вище, чітко передбачає, що він не 

розповсюджується на  депутатів та Президента України. Проаналізувавши 

різні точки зору щодо видів державної служби, С.В. Ківалов та Л.Р. Біла 

вказують, що, оскільки саму державну службу в юридичній науці прийнято 

розуміти у широкому і вузькому аспектах, то і класифікувати її також можна, 

виходячи з різних аспектів розуміння. Види державної служби в широкому 

розумінні відповідають тій класифікації, яка запропонована 

В.Б. Авер’яновим і Концепцією реформи адміністративного права. У 

вузькому розумінні виділяють наступні її види: а) цивільна державна служба 

(державні службовці державних органів та їхнього апарату); 

б) мілітаризована державна служба (державні службовці збройних державних 

формувань, які мають військові або спеціальні звання); в) спеціалізована 
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державна служба (державні службовці органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом) [129, c. 23-26]. 

Ю.В. Ковбасюк та інші науковці з приводу класифікації зазначають, що 

з теоретичної точки зору застосування методу видової класифікації є 

природним науковим способом дослідження будь-якого комплексного 

явища. Проте поряд з усвідомленням необхідності практичної розробки і 

науково-теоретичного дослідження проблем, пов’язаних з аналізом видів 

державної служби, ми можемо вказати на наявність у сучасній науці одразу 

кількох класифікаційних моделей як державної служби в цілому, так і тих 

критеріїв, які мають бути покладені в основу виділення тих чи інших видів 

державної служби. Зрозуміло, що різні класифікаційні моделі є більш чи 

менш вдалими, так само як і ті критерії, які пропонуються як основа цих 

класифікацій. Хоча при цьому хотілося б звернути особливу увагу саме на 

принцип єдності тієї чи іншої класифікації та її критерію, оскільки в низці 

випадків ми спостерігаємо виділення тієї чи іншої кількості видів державної 

служби на основі різних критеріїв. У цьому контексті не можна не 

погодитися з тезою стосовно того, що за умови недотримання принципу 

єдності критерію класифікації та самої класифікації пропонована 

класифікаційна модель не може претендувати на понятійну стрункість та 

узгодженість [54, c. 134]. Ю.В. Ковбасюк, О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін 

пишуть, що можна взяти за основу класифікації конституційний принцип 

поділу влади і, відповідно, виділити:  

– державну службу в законодавчому органі; 

– державну службу в органах виконавчої влади; 

– державну службу в органах судочинства.  

Проте, наголошують правознавці, дана класифікація є занадто 

узагальненою і не враховує ряду важливих аспектів державної служби [54, 

c. 134]. Якщо ж взяти за основу критерій статусу державних службовців, то 

можна виділити такі види державної служби:  

– адміністративна (в апараті Парламенту, органах виконавчої влади та 
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їх апараті, в органах судочинства);  

– спеціальна (в органах державної влади, яким окремими законами 

надано спеціальний правовий статус); 

– патронатна (має особливий правовий режим через допоміжно-

обслуговуючу, консультативну спрямованість) [54, c. 134]. Аналогічну 

позицію з приводу класифікації видів державної служби висловлюють І. 

В. Письменний та Н. А. Липовська [128] 

Також деякими дослідниками пропонується поділяти державну службу 

на загальну та регіональну. [130, с. 66]. Проте, як справедливо відзначають 

І. В. Письменний і Н. А. Липовська, навіть не вдаючись до всіх тонкощів 

критики цього критерію, достатньо вказати лише на деякі явно слабкі 

моменти зазначеного підходу. По-перше, не зовсім зрозуміло, яким чином ця 

модель діятиме в унітарних державах, де в системі державної служби не 

спостерігається яскраво виражений розподіл між загальнодержавними та 

регіональними органами державної влади. По-друге, виокремлення цих двох 

видів державної служби фактично окреслює не стільки державну службу як 

таку, скільки різні сфери компетенції та різне коло повноважень тих чи 

інших державних службовців (посадових осіб), які діють на 

загальнодержавному і місцевому рівнях [128] 

Отже, з вищевикладеного видно, що наукові позиції щодо видів 

державної служби хоча й різняться, втім назвати їх такими, що кардинально 

розходяться, не можна. Більшість дослідників в основу класифікації 

покладають або приналежність органу, в якому працюють державні 

службовці, до однієї із трьох гілок влади, або специфіку характеру чи 

функцій діяльності органу публічної влади. На нашу думку, розмірковуючи 

про класифікацію державних службовців як об’єкта соціального захисту, слід 

виходити саме із останнього критерію, тобто специфіки функціонального 

призначення діяльності державних органів, яка відображає особливості умов 

праці у тих чи інших органах публічної влади, що, у свою чергу, дає підстави 

для визначення особливостей соціального захисту різних груп державних 
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службовців. Відповідно, можемо охарактеризувати ці особливості у таких 

видах соціального захисту: 

1) соціальний захист державних службовців правоохоронних органів та 

інших органів і служб спеціалізованого характеру, що здійснюють діяльність 

із цивільного захисту населення. Чинне законодавство не містить чітких, 

уніфікованих визначень понять «правоохоронний орган» та «правоохоронна 

діяльність». У законах та підзаконних актах все зводиться або до переліку 

органів і служб, які є правоохоронними, або зазначається, що такими є 

органи, які здійснюють правоохоронні функції. Так, наприклад, згідно із 

Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» від 23.12.1993 № 3781-XII правоохоронні органи – це органи 

прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи охорони 

державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи 

виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового 

контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які 

здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [131]. Більш 

змістовні підходи до тлумачення поняття правоохоронних органів 

пропонуються на науково-теоретичному рівні.  М.О. Шилін характеризує 

правоохоронні органи через виконання передбаченої в законі функції, 

завдання й повноваження з охорони права, поновлення порушеного права, 

захисту правопорядку, забезпечення громадської, державної і національної 

безпеки й законності, захисту прав і свобод громадян, суспільства й держави 

від злочинних посягань та інших правопорушень [132, с. 143]. 

С.П. Кондракова дотримується схожої позиції [133, с. 6]. М.І. Мельник 

пропонує розуміти вказані органи як державні, як правило, озброєні органи, 

які виконують правоохоронні функції й у зв’язку з цим потребують 

специфічного матеріального та іншого забезпечення, працівники яких 

наділяються різноманітними специфічними правами, мають відповідні 

пільги, зовнішні ознаки приналежності до правоохоронних органів, 
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користуються підвищеним правовим захистом [134, с. 43-44].  

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначимо, що правоохоронними є 

такі органи: які створені з метою забезпечення охорони та захисту прав і 

свобод громадян, інтересів суспільства і держави, у більшій мірі – від 

злочинних посягань, у меншій – від інших правопорушень; у діяльності яких 

виконання правоохоронних функцій є визначальним (основним), що 

передбачено відповідними завданнями, які вони виконують повсякденно та 

постійно; робота в яких виконується винятково на професійній основі, що 

передбачає відповідну підготовку правоохоронців; які мають можливість у 

встановлених законом випадках і порядку застосувати заходи державного 

примусу; які володіють спеціальними повноваженнями для попередження, 

розкриття і розслідування злочинів, що не характерні для інших державних 

органів (контрольна та оперативна закупівля та постачання товарів, 

проведення операцій по захопленню злочинців, зняття інформації з каналів 

зв’язку, проведення обшуку, затримання та арешт осіб, застосування 

спеціальних засобів активної оборони та нападу, вогнепальної зброї тощо) 

[135, c. 172-174]. 

Щодо цивільного захисту, то під ним розуміють функцію держави, 

спрямовану на захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким 

ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний 

час та в особливий період. Силами цивільного захисту згідно із відповідним 

Законом є аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші 

формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій 

[136]. 

Тож, враховуючи вищевикладене, можемо дійти висновку, що 

виокремлення даної групи державних службовців як об’єктів соціального 

захисту обумовлено специфікою виконуваних ними завдань та функцій, 

умовами проходження служби. З цього приводу слід навести позицію 
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О.М. Музичука, який справедливо наголошує, що працівники 

правоохоронних органів мають додатковий порівняно з іншими працівниками 

соціально-правовий захист персоналу правоохоронних органів, який пов’язаний 

з особливостями проходження ними так званої «правоохоронної служби», 

низкою обмежень та заборон, що стосуються такої служби; питання їх 

дисциплінарної відповідальності, як правило, регламентуються спеціальними 

статутами про дисципліну [135, c. 172-174]. Особливі умови праці державних 

службовців даної групи, а саме те, що вона (праця) пов’язана із протидією 

небезпеці, усуненням різного роду загроз як людського, так і природного 

характеру, що, у свою чергу, створює значні ризики для життя та здоров’я 

даних державних службовців, а також членів їх сімей, вимагають від держави 

запровадження особливого підходу до соціально захисту цих державних 

службовців. До них, наприклад, належать працівники Національної поліції, 

Служби безпеки України чи інших правоохоронних держорганів; 

2) соціальний захист державних службовців військових формувань 

України. Недоліки і прогалини у даній сфері призводять до зниження 

соціального рівня військовослужбовців та членів їх сімей, невиконання 

задекларованих стандартів. Відсутність послідовної і чіткої політики 

формування соціальних норм, у свою чергу, негативним чином позначається 

на боєздатності Збройних Сил, призводить до відсутності активності в їх 

фаховій підготовці та зниження моральних якостей [110, с. 176]; 

3) соціальний захист державних службовці, що працюють у судах та 

інших органах судової гілки влади, а також державних і муніципальних 

органах, які здійснюють адміністративні функції, зокрема надають 

адміністративні послуги [75, с. 213]. Трудова діяльність державних 

службовців даної групи має суто цивільний характер, хоча й може бути у 

значній мірі пов’язана із правоохоронною сферою (робота у судах). 

Незважаючи на це, вона не несе у собі стільки ризиків для її виконавців, як 

праця вищезгаданих видів державних службовців.  

Підсумовуючи вищевикладене, зауважимо, що наведений підхід до 
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класифікації державних службовців як об’єкта соціального захисту не є 

абсолютно правильним, однак саме він, на наше переконання, найбільш 

змістовно пояснює те, чому певні групи державних службовців мають деякі 

особливості соціального захисту. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Соціальний захист покликаний відображати мету соціально-правової 

держави, де життя людини та громадянина, її добробут і можливість 

співіснувати з іншими членами суспільства є найбільш вагомими. Соціальне 

забезпечення як складова соціальної політики, попри економічну та 

політичну нестабільність, завжди виступає актуальним напрямом 

функціонування державного апарату, діяльність якого цілеспрямована на 

забезпечення прав і гарантій людини й громадянина. 

2. Відповідно до свого правового статусу у сформованій на 

сьогоднішній день системі соціального захисту державних службовців можна 

по праву віднести до особливих об’єктів, адже вони є специфічною групою 

населення. Державні службовці на постійній основі виконують функції 

держави в органах державної влади, у зв’язку із чим на них покладається 

додаткова відповідальність та навантаження. Щоб унеможливити руйнівний 

вплив цих факторів, держава створює особливі рамки соціального опікування 

даною групою населення країни.  

 3. Основна мета соціального захисту – забезпечення належних умов 

життя та професійної діяльності державних службовців, недопущення 

порушення законності, обмеження прав і свобод державних службовців у 

процесі їх професійної діяльності. Безпосереднім об’єктом захисту в даному 

випадку є фізичні й розумові здатності людини з метою їхнього збереження. 

4. Тісна взаємодія галузевого і спеціального правового статусу 

державного службовця у царині соціального захисту полягає в тому, що 

державний службовець не тільки має загальні права й обов’язки працівника у 
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сфері соціального захисту, встановлені загальними нормами законодавства 

у сфері соціального забезпечення, але й свої специфічні.  
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РОЗДІЛ 2 

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Поняття та структура концептуальних основ соціального 

захисту державних службовців 

 

На початку дослідження зазначимо, що питання соціального захисту, у 

тому числі і державних службовців, для нашої країни, незважаючи на їх 

доволі змістовну розробку (Г.М. Бевз, Н. Болотіна, Н.П. Борецька, М.І, 

Іншин, Р.П. Луцький, Т.М. Кір’ян, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. 

Процевський та ін.) і спроби практичної реалізації (Закон України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

Закон України «Про соціальний захист дітей війни», постанова Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання соціального захисту постраждалих 

учасників Революції Гідності» від 28 лютого 2018 року № 119, постанова 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що 

можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» від 03 жовтня 2018 року № 800 

та інші), й наразі є доволі актуальними. Саме тому наукові дослідження 

питання соціального захисту взагалі, а також окремих груп осіб важливі для 

України.  Частиною підґрунтя такого реформування слід вважати розробку 

питання концептуальних основ соціального захисту в Україні загалом та 

державних службовців зокрема. Але відправною точкою вказаного 

реформування слід вважати бажання та спроможність держави забезпечити 

формування такої системи соціального захисту, яка б відповідала 

європейському вибору нашої країни та європейським стандартам соціального 

захисту, зокрема змісту положень Європейської соціальної хартії 
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(переглянутої), Хартії основних прав Європейського Союзу тощо. Саме 

тому, досліджуючи питання концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців, не можна не відзначити, що своїм підґрунтям ці 

основи, як і сама категорія «соціальний захист», у тому числі, і вказаної 

категорії осіб, безпосередньо пов’язані із державою, обумовлені 

характерними її рисами і способами діяльності ( функціями) та від неї 

походять.  

Якщо вести мову про зміст та характер концептуальних основ 

досліджуваного нами захисту, то, враховуючи значення слів 

«концептуальний»  – заснований на якій-небудь концепції, що містить ту або 

іншу концепцію [137, с. 452], «концепція»  – система поглядів на те чи інше 

явище [137, с. 452], «основа» – те, на чому що-небудь ґрунтується, 

тримається, базується, головна складова частина чого-небудь; серцевина, 

ядро [137, с. 685], попередньо можемо визначити ознаки цього явища. Так, до 

їх числа віднесемо такі:  

– це певні пануючі в державі на цей час визначальні погляди на таке 

явище, як соціальний захист, які характеризують сутнісні його властивості 

(роль у суспільстві, завдання мету та форми здійснення тощо); 

– це погляди, які охоплюють різні аспекти прояву та реалізації 

соціального захисту, але, перебуваючи між собою у взаємозв’язку в межах 

відповідної концепції, утворюють певну систему поглядів, яка дає 

можливість скласти цілісне, концептуальне уявлення про соціальний захист 

як явище; 

– відповідна концепція та ті погляди, що лежать в її основі, в разі їх 

визнання стають підґрунтям, базою, головною складовою частиною 

соціального захисту, визначаючи його сутність, тобто є його серцевиною, 

ядром; 

– відповідні концептуальні основи соціального захисту, такі як його 

основа, визначають сутність, спрямованість, зміст, обсяги та форми (види) 

захисту, який реалізується у державі. 
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Отже, можемо зазначити, що концептуальні основи соціального 

захисту є базовим підґрунтям, яке визначає сутність, роль, а також інші вкрай 

важливі для його організації і здійснення положення як засобу реалізації 

завдань і функцій держави в соціальній сфері. Але водночас відзначимо, що 

концептуальні основи не тотожні принципам соціального захисту і не 

повинні зводитися лише до них. Звісно, вказані принципи відіграють доволі 

важливу роль, але вони більше мають відношення до визначення змістового 

характеру соціального захисту, що є лише частиною характеристики цього 

явища. Вважаємо, що концептуальні основи – більш широке за змістом 

явище, ніж певні особливості, покладені в основу створення або здійснення 

чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось, переконання, норма, 

правило, яким керується хто-небудь в житті, поведінці [137, с. 1125], що і 

виступають принципами. Те, що в державному управлінні концептуальні 

основи не зводяться винятково до принципів якоїсь діяльності або засад 

формування певного механізму підтверджується аналізом відповідних 

концепцій та точок зору науковців.  

Наприклад, А.Ю. Нашинець-Наумова, досліджуючи концептуальні 

підходи щодо забезпечення національної безпеки, вказує, що розроблення 

концептуальних підходів у цій сфері ускладнюється відсутністю єдиних 

поглядів у суспільстві на деякі базові цінності, інтереси та цілі, а сама 

проблема вибору концептуальних підходів до забезпечення національної та 

інформаційної безпеки має розглядатися також у контексті культурного та 

історичного розвитку суспільства і держави [138, с. 35]. Із цією точкою зору 

ми згодні. Вважаємо, що і у питанні, яке нами досліджується, погляди 

суспільства, його базові цінності, інтереси та цілі, культурна та історична 

спадщина розвитку нашого суспільства і держави мають відігравати свою 

власну роль. Тому ще раз зауважимо, що концептуальні основи соціального 

захисту державних службовців явище більш широке, ніж принципи у цій 

сфері, а формування цих основ пов’язується із включенням до них цілої 

низки різного роду базових ідей, положень, які у сукупності і дають уявлення 
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про соціальний захист взагалі та державних службовців зокрема як 

комплексну концепцію, реалізація якої відповідає змісту та «духу» 

демократичної, соціальної, правової держави, якою є Україна. 

Щодо проектів або чинних нормативно-правових актів, у яких знайшли 

своє відображення відповідні концепції, зокрема у соціальній сфері, то 

наведемо декілька прикладів. Так, у проекті Закону України «Про Концепцію 

сталого розвитку України» складовими Концепції є такі явища, як цілі, 

принципи та завдання сталого розвитку, напрями і пріоритети його 

забезпечення, засоби реалізації переходу України до сталого розвитку [139]. 

У свою чергу, у структурі Концепції соціального забезпечення населення 

України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 21 грудня 

1993 року № 3758-XII, закріплені завдання забезпечення дотримання 

державних гарантій соціального забезпечення населення України, цілі 

забезпечення населення, головні принципи реорганізації діючої системи 

соціального забезпечення, основні форми соціального забезпечення [140]. У 

якості прикладу концептуальних засад реалізації окремих проявів соціальної 

політики держави також наведемо зміст Концепції соціального захисту 

бездомних громадян, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17 квітня 2008 року № 639-р. Так, структурно ця Концепція складається з 

таких елементів, як мета і основні завдання Концепції, заходи та напрями 

реалізації Концепції, очікувані результати, ресурси, необхідні для виконання 

Концепції [141].  

Отже, з аналізу наведених нормативно-правових актів можна зробити 

висновок, що концептуальні основи відповідних явищ у соціальній сфері 

містять систему понять та елементів, які не тільки дають уявлення про саме 

явище, наприклад, сталий розвиток України, соціальне забезпечення 

населення України, соціальний захист бездомних громадян, а й визначають 

його характерні риси як певної системи поглядів, які лежать в основі 

формування та подальшої реалізації того чи іншого явища. Крім того, 
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відповідні концептуальні основи характеризують також і функціональне 

призначення та визначають мету формування і реалізації певного явища. 

Узагальнюючи наведене щодо характеристики та визначальних рис 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців у їх 

зв’язку із державою та її соціальною політикою, надамо власне тлумачення 

цього поняття, під яким пропонуємо розуміти обумовлену природою і 

характером сучасної демократичної, соціальної, правової держави, визнану 

нею та прийняту як цінності суспільством систему базових положень, які 

виступають засобами та умовами формування ефективного соціального 

захисту державних службовців як особливої категорії зайнятого населення 

України, що забезпечує здійснення соціальної політки держави щодо цих 

осіб на належному рівні відповідно до прийнятих на цей час у державі 

стандартів прав людини. 

Відповідно, досліджуючи питання концептуальних основ соціального 

захисту взагалі та державних службовців зокрема, зауважимо, що його базові 

витоки слід шукати у зв’язку із притаманними державі внутрішніми 

ознаками та механізмом її функціонування. На наш погляд, досліджувані 

нами концептуальні основи набувають свого змісту саме відповідно до явищ, 

що стосуються цих двох аспектів, які характеризують державу.  

З метою виявлення основних елементів концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців коротко дослідимо 

характеристику змісту соціальної держави, а також специфіку виконання нею 

тих чи інших функцій, зокрема її соціальної функції. Вважаємо, що 

поєднання суттєвих рис витоків соціального захисту, яким виступають 

соціальна природа держави, а також механізм реалізації її функцій, надасть 

можливість не тільки розширити наведену вище характеристику поняття 

«концептуальні основи соціального захисту державних службовців», а й 

розкрити його структуру.  

Так, якщо вести мову про сутнісну характеристику держави, яка 

пов’язана із її внутрішніми ознаками та природою, то варто говорити про те, 
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наскільки держава є правовою, демократичною, соціальною, адже ці 

властивості визначають можливість існування соціального захисту загалом, а 

також характеризують його зміст, обсяг, форми. Як зауважують фахівці, 

правова, соціальна держава є основою стабільного і водночас динамічного 

розвитку суспільства, його консолідації [142, с. 10-11]. Вказані властивості 

держави (демократичний, соціальний, правовий її характер) впливають на те, 

що саме охоплюється поняттям «соціальний захист» у державі, яка вважає 

себе соціальною, а також визначають зміст і обсяг такого захисту. Тобто це 

ознаки такої держави, яка бере на себе обов’язок забезпечити ефективний 

соціальний захист як усіх громадян цієї країни, так і окремих їх категорій. 

Наприклад, забезпечити соціальний захист громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 

формуваннях, громадян України, які перебувають на державній службі.  

Саме тому з метою уточнення сутнісних ознак, власне, соціального 

захисту державних службовців, а також встановлення тих явищ, які 

утворюють його основоположні засади, свого розкриття потребує 

характеристика держави як соціальної. На наш погляд, вказані внутрішні 

властивості такого типу держави визначають характер і зміст її діяльності, 

спрямованість та мету забезпечення належного функціонування соціальної 

сфери суспільства, управління яким здійснює така держава. Ця внутрішня 

соціальна сутність держави має знаходити свій прояв у відповідних формах її 

діяльності у цій сфері. Наприклад, відзначається, що соціальна захищеність 

необхідна і достатня міра стійкості суспільного становища особи на основі 

забезпечення її прав і свобод, а система соціального захисту населення – 

механізм її забезпечення [143, с. 292]. З цього приводу також слушно 

вказано, що конституційно закріплюється система соціальних прав та свобод 

людини там (статті 46-49 Конституції України), де соціальний захист 

населення є одним із важливих напрямів діяльності держави як соціальної 

[144, с. 36-37]. Тому з метою аналізу соціальної сутності держави нами буде 

розширено уявлення про соціальний захист як один із проявів її соціальної 
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природи, а також уточнено, виходячи з цього, ті базові явища, які й будуть 

визначати концептуальні його основи. 

Щодо характеристики соціальної держави як основи соціального 

захисту, то слід відзначити, що переважна більшість сучасних країн 

головною ідеєю свого існування вважають загальновизнані демократичні 

цінності. Зокрема це проявляється в тому, що до числа таких визначальних 

рис сучасних держав, окрім того, що вони є демократичними та правовими, 

належить і така характеристика, як соціальна держава. З цього приводу 

слушно вказується, що однією з характерних особливостей сучасної 

демократичної держави виступає соціальна функція, яка з’являється тільки 

на певному етапі розвитку держави, а саме тоді, коли починає формуватися 

соціальна, правова держава [145, с. 98]. Наприклад, це знайшло своє 

відображення і на рівні Основного Закону, а саме в ст. 1 Конституції України 

[97]. Закріплення цього положення на конституційному рівні обумовлює той 

факт, що свою діяльність наша держава має спрямовувати на забезпечення 

соціальних норм і стандартів для своїх громадян, сприяти реалізації та 

охороні їх соціальних прав. Соціальний характер держави передбачає, що 

пріоритетне місце в її функціонуванні повинна займати людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, які цілком обґрунтовано, 

виходячи із соціального характеру нашої держави, визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України) [97].  

Як відзначають фахівці, джерела права соціального забезпечення 

досить різноманітні, зокрема у Основному Законі багато статей визначають 

мету держави – соціальний захист людини (статті 3, 8, 23, 24, 26, 46, 48, 49, 

52, 56, 64) [146, с. 10]. Це свідчить про значну увагу, яка приділена цьому 

питанню, що підкреслює його вагому частку у змісті діяльності нашої 

держави. Це також підкреслює сутнісну характеристику України саме як 

соціальної держави. В контексті взаємозв’язку соціального захисту та 

соціальної держави слушно вказано, що соціальний захист – необхідний 

елемент функціонування будь-якої розвиненої держави, але належний 
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соціальний захист може бути якісно забезпечений лише у соціальній 

державі [147, с. 34, 37]. 

З приводу ознак соціальної держави, то, наприклад, І.В. Яковюк 

характеризує її як державу, що розцінює людину як найвищу соціальну 

цінність, надає соціальну допомогу індивідам, які перебувають у важкій 

життєвій ситуації, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, 

перерозподіляє економічні блага у відповідності з принципом соціальної 

справедливості і своє призначення вбачає у забезпеченні громадянського 

миру і злагоди в суспільстві [148, с. 9]. З аналізу цієї позиції можна зробити 

висновок про орієнтованість соціальної держави, на думку І.В. Яковюка, на 

певного індивідуума, окрему особу. І це дійсно так, адже, як слушно 

зауважує автор, саме концепція людини як вищої соціальної цінності 

держави і визначає її призначення та ті функції, які така держава виконує 

щодо індивіда та суспільства. Зауважимо, що науковець основну увагу в 

наведеному ним визначенні приділяє індивідам, відображенню аспекту 

гарантування кожному з них гідного рівня життя, що відбувається за рахунок 

перерозподілу державою економічних благ на ґрунті принципу соціальної 

справедливості, а призначення соціальної держави вбачає в забезпеченні 

громадянського миру і злагоди в суспільстві.  

Схожу позицію щодо характеристики соціальної держави висловлено і 

О.З. Панкевичем, який зауважує, що соціальна держава – це держава, яка 

створює максимум умов для реалізації економічних, соціальних і культурних 

прав людини, для самостійного забезпечення ініціативною та соціально 

відповідальною особою належного рівня матеріального добробуту собі та 

членам своєї сім’ї; гарантує кожному прожитковий мінімум задля гідного 

людини існування і сприяє зміцненню соціальної злагоди в суспільстві [149, 

с. 13]. Якщо порівняти точки зору О.З. Панкевича та І.В. Яковюка, то можна 

зробити висновок про їх загальну схожість за змістом. Але О.З. Панкевич, на 

відміну від І.В. Яковюка, більш детально характеризує об’єкт забезпечення 

(економічні, соціальні і культурні права людини) та підґрунтя такого 
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забезпечення (соціально орієнтоване ринкове господарство). Подібні 

ознаки соціальної держави виділені й іншими авторами [150, с. 31]. Решта 

характеристик, а саме: необхідний рівень матеріального добробуту, гідне 

існування, зміцнення соціальної злагоди в суспільстві, що наведені 

О.З. Панкевичем, – тотожні елементам дефініції І.В. Яковюка. 

Ще одним прикладом розуміння змісту поняття «соціальна держава» є 

позиція С.В. Кісс, яка з врахуванням національних традицій та суттєвих 

особливостей розвитку України визначає соціальну державу як форму 

організації публічної влади, що характеризується проведенням комплексної 

соціальної політики, спрямованої на забезпечення певного рівня соціального 

і матеріального благополуччя громадян з метою підтримки соціально-

економічної стабільності в суспільстві [151, с. 77]. Відзначимо, що С.В. Кісс,  

на відміну від І.В. Яковюка та О.З. Панкевича, цілком обґрунтовано звертає 

увагу на те, що соціальна держава – це форма організації публічної влади, яка 

реалізується шляхом проведенням комплексної соціальної політики. З цим 

доповненням характеристики соціальної держави ми повністю згодні, адже 

воно розкриває функціональний бік реалізації державою цього змістового 

аспекту здійснення покладених на неї функцій. Зазначений аспект 

розглянемо далі. А зараз зосередимо увагу на тому, що С.В. Кісс, як і 

І.В. Яковюк та О.З. Панкевич, призначенням соціальної держави вважає 

підтримання соціально-економічної стабільності (злагоди) в суспільстві, що 

забезпечується за рахунок створення умов для певного рівня соціального і 

матеріального благополуччя громадян, гідного існування людини. І в цьому 

із вказаними авторами слід погодитися. Схоже за змістом розуміння поняття 

«соціальна держава» надається і фахівцями в галузі політичних наук. Так, 

В.М. Співак наголошує на місії держави як такої, що забезпечує внутрішній 

порядок та стабільність, зовнішню безпеку, гідне існування громадян; бере 

на себе і реально виконує обов’язки підтримки стабільного соціально-

економічного становища соціуму та громадянської злагоди; активно сприяє 
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ефективному функціонуванню основних інститутів громадянського 

суспільства [142, с. 5].  

Прикладом тлумачення поняття «соціальна держава» є також точка 

зору А.Р. Крусян, яка визначає його як державу, політика якої має 

пріоритетну соціальну спрямованість, що виражається у відповідному 

обслуговуванні державою громадянського суспільства, створенні необхідних 

та достатніх умов для реалізації економічних, соціальних та культурних прав 

людини, гарантуванні соціального захисту та соціальної безпеки людини, 

виходячи з соціально-економічних можливостей держави, на основі 

принципів справедливості, пропорційності та гармонійного поєднання 

(балансу) інтересів суспільства і людини [144, с. 44]. Загалом точка зору 

А.Р. Крусян збігається із наведеним вище позиціями науковців, але вона, як 

вважаємо, цілком доречно вказує на таку властивість соціальної держави, як 

здійснення нею соціальної політики «на основі принципів справедливості, 

пропорційності та гармонійного поєднання (балансу) інтересів суспільства і 

людини». І на цей аспект реалізації державою її соціального змісту вказують 

науковці. Так Н.П. Топішко звернуто увагу на те, що важливим аспектом 

соціальної політики, у т.ч. соціального захисту, є визначення підходів до 

вирішення важливої суспільної проблеми – співвідношення соціальної 

справедливості щодо соціальної підтримки населення та економічної 

доцільності соціальних програм [143, с. 290]. В іншому джерелі також 

акцентується увага на тому, що в соціальній державі відбувається поєднання 

особистісних і суспільних цілей [147, с. 39]. 

Вважаємо, що дотримання засади соціальної справедливості під час 

реалізації соціальної політики державою є одним із вихідних положень самої 

концепції такого публічного утворення. Соціальна справедливість як 

феномен суспільної свідомості закріплюється в суспільній думці, що фіксує 

соціальну справедливість як винагороду і визнання за працею, забезпечення 

усім мінімального соціально гарантованого рівня і якості життя, рівний 

доступ до соціальних благ (отримання освіти, збереження здоров’я), до 
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інформації, до культурних цінностей тощо, адже саме на основі теорії 

принципу соціальної справедливості повинні проводитися конкретні 

практичні заходи щодо формування і реалізації соціальної політики [152, 

с. 105-107]. Аналіз цієї точки зору свідчить, що ідея соціальної 

справедливості як така, знаходячи своє визнання, втілюється у підґрунтя 

доступу особи до соціальних благ, у тому числі і завдяки соціальному 

захисту, щодо якого ця ідея виступає у вигляді його концептуальної основи.  

Підтримуючи точки зору С.В. Кісс, А.Р. Крусян, О.З. Панкевича, 

В.М. Співака, І.В. Яковюка та інших науковців щодо характеристики 

соціальної держави, відзначимо, що в них знайшли своє відображення такі 

явища, як завдання, мета та призначення функціонування соціальної 

держави. І цілком доречно їх можна вважати тими основоположними, 

концептуальними моментами, які й визначають характеристику реалізації 

державою її соціальної природи. Така реалізація, у тому числі, відбувається у 

формі здійснення державою соціального захисту як відносно відокремленого 

явища, яке є невід’ємним атрибутом існування соціальної держави, на що 

вже було вказано вище [147, с. 34, 44].  

На основі узагальнення позицій науковців, вказаних вище [148, с. 9; 

149, с. 13; 151, с. 77; 150, с. 31; 144, с. 44], а також урахування аналізу норм 

Конституції України (статті 46-49) наведемо власне визначення поняття 

«соціальна держава» як базового для характеристики соціального захисту та 

його концептуальних основ. Так, під соціальною державою пропонуємо 

розуміти засновану на концепції людини як найвищої соціальної цінності 

форму організації і здійснення публічної влади, яка, виходячи з соціально-

економічних можливостей держави, реалізується в умовах соціально-

орієнтованої ринкової економіки завдяки проведенню відповідно до 

принципу соціальної справедливості комплексної соціальної політики, 

спрямованої на забезпечення шляхом перерозподілу економічних благ 

належного рівня соціального і матеріального благополуччя громадян, їх 

соціального захисту та соціальної безпеки, забезпечення реалізації 
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економічних, соціальних і культурних прав людини з метою підтримки та 

зміцнення соціально-економічної стабільності і злагоди в суспільстві, 

гармонійного збереження балансу інтересів суспільства і людини, 

гарантування та забезпечення її прав і свобод. 

Із наведеного визначення виокремимо ті явища, які, на наш погляд, 

забезпечують можливість реалізації змісту соціальної держави, зокрема до їх 

числа віднесемо: мету соціальної держави, завдання та призначення 

соціальної держави. Вважаємо, що саме вони повинні належати до 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців як такі, що 

відображатимуть їх внутрішні сутнісні властивості. Враховуючи те, що 

соціальний захист є явищем похідним та нерозривно пов’язаним із 

соціальною державою і стосується реалізації нею її соціальної функції, 

вважаємо за доцільне до числа концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців попередньо віднести такі положення, як його 

завдання, мета та призначення.  

Але, на наш погляд, цими складовими досліджувані нами 

концептуальні основи соціального захисту державних службовців не 

вичерпуються. Як уже відзначалося, це стосується інших характеристик 

соціального захисту, а саме форм та методів діяльності держави, а також 

способів реалізації покладених на неї функцій у соціальній сфері. Коротко 

розглянемо їх як підґрунтя для визначення складу досліджуваних нами 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців.  

Так, звернемо увагу, що у визначеннях, наведених І.В. Яковюком та  

О.З. Панкевичем, відсутня характеристика засобів і способів досягнення 

завдань (надання соціальної допомоги індивідам), мети (забезпечення 

кожному гідного рівня життя) та призначення (зміцнення громадянського 

миру і злагоди в суспільстві, збереження балансу інтересів суспільства і 

людини). Хоча вважаємо, що вони, як структурні елементи діяльності 

соціальної держави, не менш важливі, ніж завдання, мета та її призначення. 

Окрім цільового блоку (завдання, мета та призначення), який визначає 
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основну роль цього захисту, доцільно, з нашої точки зору, виділяти і 

функціональну основу, яка характеризуватиме те, як саме здійснюється 

соціальний захист державних службовців. Іншими словами, мова йде про ті 

основи, які будуть визначати цей захист з точки зору його реалізації як 

певної діяльності, адже фахівці відзначають, що соціальний захист є 

функціональною системою, тобто системою напрямів, за якими вона 

здійснюється [147, с. 37]. 

Саме тому в контексті висловленої нами позиції щодо доцільності 

включення до характеристики соціальної держави та здійснюваного нею 

соціального захисту і певних функціональних аспектів додаткову увагу ще 

раз звернемо на точку зору С.В. Кісс, яку було наведено вище [151, с. 77]. 

Так, С.В. Кісс цілком обґрунтовано стверджує, що соціальна держава – це 

форма організації публічної влади, яка реалізується шляхом проведення 

комплексної соціальної політики. З цим доповненням характеристики 

соціальної держави ми повністю згодні, адже воно розкриває 

функціональний бік реалізації державою змістового аспекту здійснення 

покладених на неї функцій. Причому саме через такі явища, як влада та 

політика, держава переважно і реалізує свої функції. І дійсно, як вказують 

науковці, держава є територіальною організацією політичної влади, що існує 

на певній соціальній базі, виступає як офіційний представник усього 

суспільства і забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї 

політики [145, с. 77-78]. Тому у будь-якій своїй формі (соціальній чи 

асоціальній) держава буде являти собою владу на певній території та 

реалізовувати на цій території свої політику, яка фахівцями визначається як 

сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, рішень і дій, 

порядок реалізації державно-політичних рішень (поставлених державною 

владою цілей) і системи державного управління розвитком країни [153, с. 8].  

Тобто державна влада, відображаючи відповідні цінності, намагається 

реалізувати їх через певну систему заходів, рішень і дій шляхом державного 

управління країною, окремими галузями економіки та сферами суспільства. І 
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така діяльність політичної (державної) влади, яка є втіленням держави, 

будучи заснованою на певних, бажано демократичних цінностях, 

спрямовується на досягнення завдань, мети та призначення останньої, у тому 

числі завдання, мети та призначення соціальної держави.  

Таким чином, якщо держава має соціальний характер, то це передбачає 

специфічну форму організації влади, яка спрямована на реалізацію прав 

особи, зміцнення соціально-економічної стабільності, підтримання злагоди в 

суспільстві, гармонійного збереження балансу інтересів суспільства і 

людини, існування якого держава забезпечує. Здійснюється така реалізація і 

забезпечення через проведення певної політики держави (управління, що 

здійснюється за допомогою системи заходів, рішень і дій), яка буде 

характеризуватися як соціальна політика. І саме тому в межах її реалізації 

соціальною державою питанням утвердження і забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів особи надається першочергове місце. Так, науковці 

відзначають, що основним інструментом досягнення соціальної 

справедливості у державі є виважена соціальна політика [150, с. 31], яка 

сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних, екологічних та 

культурних прав людини і громадянина в обсягах, що дозволяють втілити в 

життя конституційне визнання людини найвищою соціальною цінністю в 

суспільстві [154]. При цьому слушно вказано, що соціальна політика виконує 

регулюючу і стимулюючу роль у забезпеченні розвитку економіки і 

створенні умов для ефективного функціонування системи соціального 

захисту [155, с. 153]. 

Завдяки реалізації публічною владою відповідної соціальної політики і 

відбуваються якісні зміни у соціальному середовищі, покращуються його 

властивості та забезпечуються кращі умови для особи з точки зору його 

соціального захисту. Це відбувається тому, що соціальна держава не стоїть 

осторонь розвитку суспільства, а є активним учасником тих соціальних 

процесів, які у ньому відбуваються, у тому числі і через реалізацію функції 

соціального захисту. Погодимося із думкою, що соціальний розвиток 
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здійснюється за рахунок якісних змін у соціальних процесах і означає 

незворотні, цілеспрямовані зміни соціальних відносин, що пов’язується із 

переходом соціальних систем, спільнот, інститутів та організацій до якісно 

нового стану, де цілі соціального розвитку полягають у таких змінах 

(модернізації) усієї системи соціальних відносин, які б адекватно відповідали 

все новим і новим потребам людей та можливостям їх реалізації [153, с. 178]. 

Саме тому соціальна держава завдяки реалізації соціальної політики, у тому 

числі і засобами соціального захисту, забезпечує відповідність існуючого 

соціального простору потребам людей, а також потребам окремих груп 

людей (державним службовцям). Тим самим вона гарантує соціальний 

розвиток суспільства, усіх його сфер. 

Таким чином, ми доходимо висновку, що засобом виконання завдань, 

досягнення мети та реалізації призначення соціальної держави виступає 

певна діяльність (управління, що здійснюється завдяки системі заходів, 

рішень і дій), яка заснована на відповідних принципах. Ця діяльність 

втілюється у формі соціальної політики, складовими реалізації якої є такі 

явища, як соціальний захист та соціальне забезпечення.  

Те, що за своїм характером соціальний захист визначається як 

діяльність, вказується як у наукових джерелах, так і у відповідних 

нормативно-правових актах. Наприклад, А.О. Гончаров звертає увагу на той 

момент, що соціальний захист розглядається в двох значеннях: у широкому – 

як систему організаційно-правових та економічних заходів щодо 

забезпечення соціальних прав людини і громадянина в державі та вузькому – 

як систему спеціальних заходів щодо захисту окремих категорій працівників 

і населення з огляду на особливості їх професійного та соціального статусу 

[156, с. 129]. Схожа точка зору щодо тлумачення змісту поняття «соціальний 

захист» має місце і в працях Н.Б. Болотіної [157, с. 56-58]. Така позиція 

підтримується й іншими вченими [158]. При цьому доцільно зауважити, що 

соціальний захист і в «широкому», і у «вузькому» значенні цілком 

обґрунтовано характеризується науковцями як система діяльності. Зокрема 
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характеристику соціального захисту як діяльності наведено у підручнику 

«Право соціального забезпечення в Україні» за редакцією О.М. Ярошенка, у 

якому відзначено, що у широкому розумінні поняття «соціальний захист» – 

це діяльність держави, спрямована на забезпечення процесу формування й 

розвитку повноцінної особистості, виявлення і нейтралізацію негативних 

факторів, що впливають на цю особистість, створення умов для її 

самовизначення та утвердження в житті. У вузькому значенні соціальний 

захист – це сукупність економічних і правових гарантій, які забезпечують 

додержання найважливіших соціальних прав громадян і досягнення 

соціально прийнятного рівня життя [159, с. 16]. 

Що стосується нормативно-правових актів держави, які присвячені 

питанням соціального захисту, то їх аналіз також вказує на те, що 

законодавець, визнаючи соціально орієнтовану мету цього засобу реалізації 

соціальної політики держави, характеризує його саме як певну діяльність. 

Наприклад, у Законі України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» соціальний захист 

військовослужбовців визначено як «діяльність (функція) держави, 

спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що 

забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення 

матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до 

особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання 

соціальної стабільності у військовому середовищі» [8]. Як бачимо, 

соціальний захист у цьому акті пов’язано із певною діяльністю, яка і складає 

його зміст. 

У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» під соціальним захистом дітей розуміють комплекс 

заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру, здійснення 

яких покладається на суб’єктів, зазначених у частинах першій та другій цієї 

статті, щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, 

медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки [160]. Тобто 
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змістом соціального захисту дітей законодавець вважає комплекс заходів, 

які здійснюються уповноваженими на це суб’єктами завдяки їх діяльності. 

Нарешті, як приклад, наведемо визначення поняття «соціальний 

захист», яка міститься в Інструкції про встановлення груп інвалідності, 

затвердженій наказом МОЗ України від 07.04.2004 № 183. Так, соціальний 

захист інвалідів визначається як система гарантованих державою постійних 

або довгострокових економічних, соціальних і правових заходів, що 

забезпечують інвалідам умови для подолання, заміщення, компенсації 

обмеження життєдіяльності [161]. В цьому акті соціальний захист інвалідів, 

як і у двох наведених вище, також розкрито через характеристику діяльності 

(систему заходів). 

На цій підставі слід вказати на те, що соціальний захист державних 

службовців як різновид соціального захисту загалом є певною за змістом 

діяльністю, тобто його концептуальні основи повинні виступати 

відображенням форм та методів діяльності держави, способів реалізації 

покладених на неї функцій. Цей аспект акцентує увагу на тому, яким чином і 

завдяки чому здійснюється соціальний захист в державі загалом і державних 

службовців зокрема. Наприклад, фахівці зауважують, що соціальний захист 

як функція означає, що держава бере на себе обов’язки з надання допомоги 

слабким і знедоленим, усім, хто неспроможний самостійно заробляти на 

гідне людини життя, не має іншого джерела доходу [156, с. 126], а 

забезпечення права на соціальний захист є невід’ємною складовою частиною 

діяльності сучасної соціальної держави [162, с. 103], де соціальне 

забезпечення як складова соціального захисту здійснюється за рахунок 

окремих напрямів роботи держави, які розкривають сутність цього правового 

явища [163, с. 213].  

Тобто з метою реалізації соціального захисту як визнаної на 

нормативному рівні ідеї (певного конституційного права особи) держава 

здійснює відповідну діяльність. Як вказано у літературі, соціальна держава 

виявляє активність у регулюванні соціально-економічних процесів, 
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соціального аспекту основних прав громадян, їх соціальної захищеності 

відповідно до закону [164, с. 145]. Ця активна діяльність реалізується завдяки 

запровадженню відповідного механізму реалізації такого захисту, його 

змісту. Зокрема І.І. Колосовською вказується, що забезпечення ефективності 

політики соціального захисту передбачає створення відповідного механізму 

її здійснення, що включає сукупність встановлених державою методів, 

інструментів і важелів із відповідним регулюванням та забезпеченням їх 

впливу на рівень соціального захисту і соціальної безпеки громадян [155, 

с. 153]. На наш погляд, сутнісні витоки такої діяльності, основи формування 

механізму її здійснення визначатимуть також і концептуальні основи 

соціального захисту державних службовців. Це пояснюється тим, що 

вказаний різновид соціального захисту є проявом загального механізму 

реалізації державою її функцій, зокрема соціальної функції. Остання, як уже 

вказувалося раніше, спрямована на створення умов, які забезпечують 

нормальні умови життя людини, її вільний розвиток, створення рівних 

можливостей для усіх громадян у досягненні суспільного добробуту 

(гарантованого з боку держави прожиткового мінімуму), соціальної 

захищеності особистості, усуненні можливої соціальної напруженості у 

суспільстві, вирівнюванні різких диспропорції в соціальному стані людей 

[145, с. 98; 165, с. 47].  

З аналізу характеристики соціального захисту як певної діяльності, а 

також його зв’язку із реалізацією державою її соціальної функції ще раз 

вкажемо на ті явища, які, як вважаємо, забезпечують можливість реалізації 

змісту соціальної держави. До їх числа, зокрема, віднесемо: принципи та 

функції соціального захисту. Вважаємо, що саме ці явища повинні бути 

включені до структури концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців як такі, що відображуватимуть його зовнішні 

властивості як певної діяльності. 

Таким чином, характеризуючи концептуальні основи соціального 

захисту державних службовців у їх зв’язку із змістом соціальної держави, а 
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також із особливостями реалізації державою її функцій, зокрема 

соціальної, відзначимо наступне: 

          – концептуальні основи соціального захисту державних службовців 

відображають внутрішні сутнісні властивості цього різновиду соціального 

захисту стосовно відокремленої категорії громадян держави – держаних 

службовців, розкриваючи його цільове призначення (завдання, мету та роль) 

як частину цілей реалізації соціальної функції держави; 

         – концептуальні основи соціального захисту державних службовців 

характеризують функціональний аспект здійснення соціального захисту 

державних службовців, визначаючи ті засади, на яких базується відповідна 

діяльність у вказаній сфері, а також визначаючи ті функції, котрі задля 

виконання завдань, досягнення мети та реалізації призначення соціальної 

держави має виконувати соціальний захист державних службовців; 

         – структурні елементи концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців (завдання, мета, роль, принципи та функції) існують у 

взаємопов’язаній єдності та взаємодії, об’єднуються у певні блоки, що 

забезпечує формування та дію вказаних концептуальних основ як цілісного 

явища. 

Також відзначимо, що структура концептуальних основ соціального 

захисту державних службовців є складним системним утворенням, яке 

складається із двох блоків: цільового та функціонального, кожен з яких 

охоплює відповідні за властивостями та значенням для формування і 

здійснення соціального захисту державних службовців основи. Так, цільовий 

блок основ, як вважається, утворюють такі явища, як мета, завдання та 

призначення соціального захисту державних службовців. Він визначає 

внутрішні властивості цього різновиду соціального захисту та відображає 

його зв’язок із соціальною державою і її соціальною політикою. У свою 

чергу, до функціонального блоку основ соціального захисту державних 

службовців доцільно віднести його принципи, функції, а також рівні 

реалізації. Цей блок розкриває підґрунтя для формування та організації 
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захисту державних службовців як певної діяльності з управління вказаною 

сферою, визначає зміст конкретних напрямів його реалізації. 

Ураховуючи наведене, вважаємо, що структуру концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців утворюють наступні 

взаємопов’язані між собою явища: мета соціального захисту державних 

службовців; принципи соціального захисту державних службовців; завдання 

соціального захисту державних службовців; функції соціального захисту 

державних службовців; рівні реалізації соціального захисту державних 

службовців. 

Беручи до уваги важливість кожної із виділених нами складових 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців, 

необхідно, на нашу думку, у наступних підрозділах цієї частини нашого 

дисертаційного дослідження розглянути їх більш докладно. 

 

2.2 Мета та принципи соціального захисту державних службовців 

 

Дослідивши у попередньому підрозділі питання поняття та структури 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців, ми 

з’ясували, що однією із визначальних характеристики цього захисту є те, що 

він виступає як певна діяльність держави та уповноважених нею органів. 

Саме за рахунок цієї діяльності для особи стають доступними та реальними 

ті права, які вона має, зокрема і як громадянина, і як державного службовця, 

у соціальній та інших сферах. Але ця діяльність не здійснюється 

безсистемно, вона має певне спрямування та заснована на відповідних 

засадах. Саме тому до числа концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців нами були віднесені такі явища, як мета соціального 

захисту державних службовців та принципи соціального захисту державних 

службовців. З позиції характеристики соціального захисту цієї групи осіб як 

діяльності саме вони дають відповідь на питання «Для чого здійснюється цей 

соціальний захист, а також на якій основі відбувається його реалізація?» 
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Визнаючи важливість цих структурних складових концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців у межах даної частини 

дисертаційного дослідження, розглянемо їх більш докладно. 

Але на початку охарактеризуємо суть теоретико-методологічного 

підходу, який ми плануємо застосувати для встановлення значення змісту 

мети та принципів соціального захисту державних службовців. В основі 

цього підходу лежить діалектичний метод. Щодо можливості його 

застосування у праві, фахівці відзначають, що сучасні дослідники-

правознавці можуть застосовувати у правових дослідженнях діалектичний 

метод, заснований на усталених загальнонаукових принципах: об’єктивності 

світу, пізнаваності світу та причинності у світі (взаємозв’язку і 

взаємозалежності явищ у об’єктивному світі), адже цей метод може стати у 

нагоді для дослідження фактичного правового матеріалу шляхом 

індуктивного висунення певних гіпотез. Такі індуктивно виявлені та 

дедуктивно обґрунтовані теоретичні положення (сталі зв’язки, відношення та 

властивості правових явищ) водночас можуть бути використані для 

пояснення і прогнозування нових фактів як нового підґрунтя для наступного 

теоретичного узагальнення, його обґрунтування і доведення тощо [166, с. 29-

30].  

Ґрунтуючись на загальнонаукових вказаних вище принципах, висунемо 

припущення, що мета та принципи соціального захисту державних 

службовців, як і сам соціальний захист, не є ізольованими від інших явищ 

соціальної сфери (соціальної держави, її соціальної функції та соціальної 

політки, а також соціального забезпечення як складової соціального захисту). 

Вони всі взаємопов’язані та взаємодіють поміж собою, знаходячись у 

відносинах взаємозалежності та взаємної обумовленості. Тобто між ними 

існують сталі зв’язки і відношення, які передбачають те, що соціальний 

захист, з одного боку, успадковує певні властивості тих явищ, які лежать в 

його основі (соціальна держава, соціальна функція держави, соціальна 

політка держави), а з іншого – транслює свою специфіку тим явищам, які він 
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охоплює або які є його складовими (соціальне забезпечення). Відповідно, 

певні властивості явищ, якими обумовлений соціальний захист, впливають на 

визначення його мети та засад, на яких він базується, адже і мета, і принципи 

соціального захисту мають бути пов’язані та відповідати меті і засадам цих 

явищ (меті та засадам соціальної держави, меті і принципам соціальної 

політики держави тощо), забезпечувати їх реалізацію.  

На підтвердження існуючих зв’язків та взаємних залежностей між 

вказаним явищами соціальної сфери держави та суспільства наведемо 

декілька точок зору науковців. Так, фахівці відзначають, що соціальний 

захист як правова категорія – це суспільні відносини, що виражають 

соціальну сутність держави та спрямовані на здійснення особою своїх 

соціальних прав [167, с. 6]. Тобто соціальний захист відображає сутність 

такого типу держави та спрямований на реалізацію мети її існування – 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи у тій чи іншій сфері 

соціального буття, а також, як зауважують фахівці, забезпечення гідного 

рівня існування людини, що сприяє зміцненню соціальної злагоди в 

суспільстві [149, с. 13; 148, с. 9]. 

Якщо ж говорити про соціальну функцію держави, то її головне 

призначення полягає в усуненні можливої соціальної напруженості у 

суспільстві, вирівнюванні різких диспропорцій в соціальному стані людей, 

розвитку охорони здоров’я, освіти, культури, що своєю метою має 

забезпечення соціальної справедливості і соціальної захищеності особистості 

і родини [165, с. 47]. Отже, саме соціальний захист здатний забезпечити 

досягнення цієї мети, будучи і сам спрямований на її реалізацію. Адже, як 

вказано, система соціального захисту населення є складовою механізму 

забезпечення соціальної захищеності [143, с. 292].  

Щодо зв’язку соціальної політики та соціального захисту, то 

погодимося із думкою, що концепція соціального захисту побудована на 

засадах соціально орієнтованої економіки, яка тісно пов’язана із змістом 

соціальної політики держави [168, с. 11], а у міжнародних актах соціальний 
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захист тлумачиться як форма реалізації соціальної політики у вигляді 

соціальної захищеності, під якою розуміють систему гарантій і зобов’язань 

держави для забезпечення людині права на гідне життя [169, с. 141]. Останнє 

положення  –  якісний стан особи – є одночасно і метою функціонування 

соціальної держави. При цьому слушно вказано, що соціальна політика 

виконує регулюючу і стимулюючу роль у забезпеченні розвитку економіки й 

створенні умов для ефективного функціонування системи соціального 

захисту [155, с. 153]. Як зауважує Н.П. Борецька, «соціальний захист 

населення» – це система соціальних, економічних прав та гарантій, що 

закріплюються законодавчо державою, реалізуються її соціальною політикою 

[168, с. 5]. Тобто, з одного боку, соціальний захист виступає засобом 

реалізації мети та втілення принципів соціальної політики держави, а з 

іншого – відображає її зміст та призначення. Тому погодимося із думкою, яка 

додатково демонструє взаємозв’язок соціального захисту та соціальної 

політики, що соціальна захищеність (незахищеність) розглядається як 

показник ефективності не тільки соціального захисту, а й соціальної політики 

в цілому [143, с. 292]. 

Звернемо також увагу на зв’язок соціального захисту та соціального 

забезпечення. Погодимося із науковцями в тому, що соціальне забезпечення 

є складовою частиною системи соціального захисту. Вченими неодноразово 

вказано, що поняття «соціальний захист» за обсягом та змістом є ширшим від 

поняття «соціальне забезпечення» [170, с. 26], адже система соціального 

захисту населення складається з трьох взаємодіючих основних блоків: 

соціального страхування, державного забезпечення та надання соціальних 

пільг і послуг окремим категоріям населення, соціальної допомоги та 

соціальної підтримки непрацездатних громадян [168, с. 24-25]. Відповідно, 

залежне від соціального захисту явище, яким є соціальне забезпечення, 

успадковує його визначальні риси, відтворюючи їх в своєму змісті. Саме 

тому аналіз мети та засад соціального забезпечення дозволяє певним чином 
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з’ясувати і окремі ознаки соціального захисту, зокрема його мету та 

принципи.  

З урахуванням результатів застосування діалектичного методу та 

наведених вище прикладів взаємозв’язку і взаємної обумовленості явищ 

соціальної сфери у об’єктивному світі додатково викладемо наше бачення 

впливу мети та принципів соціальної держави, мети та принципів її 

соціальної функції і соціальної політки на зміст мети і принципів соціального 

забезпечення, а також втілення останніх у цілях та принципах соціального 

забезпечення.  

Так, вважаємо, що це відбувається завдяки наявності системно-

структурних зв’язків між характером держави та засобами його втілення у 

повсякденне соціальне буття. Адже саме завдяки здійсненню публічної влади 

шляхом реалізації соціальної політики, засобом реалізації якої, безумовно, є 

соціальний захист, держава може виконати своє соціальне призначення, яке 

відповідає цілі її існування та соціальному характеру, обумовленому дією 

демократичних засад. Відповідно, у змісті тих явищ соціального характеру 

(соціальна політика, соціальний захист, соціальне забезпечення тощо), 

завдяки яким втілюються основоположні моменти, котрі й визначають 

державу саме як соціальну, явищ, які сприяють реалізації її функцій, повинні 

знайти своє відображення та відтворення ознаки соціальної держави, зокрема 

її мета та засади. Саме у спосіб, коли явища, які забезпечують реалізацію 

свого похідного витоку (соціальної держави), відображають її властивості як 

базового явища, закріплюють їх та транслюють у соціальне середовище, і 

відбувається реалізація тієї особливої форми публічної влади, якою є 

соціальна держава. Водночас у змісті вказаних явищ (соціальній політиці, 

соціальному захисті, соціальному забезпеченні тощо) як їх визначальні риси 

(змета, принципи, завдання, функції) повинні відтворюватися риси базового 

явища (соціальної держави). Схожий зв’язок простежується між соціальною 

функцією держави, її соціальною політикою та соціальним захистом, його 

метою та принципами. Саме тому під час їх дослідження врахуємо зміст та 
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значення таких визначальних рис явищ соціального буття держави та 

суспільства, як мета та принципи соціальної держави, мета та принципи її 

соціальної функції і соціальної політки, мета та принципи соціального 

забезпечення. 

На цій підставі констатуємо, що при формуванні концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців слід враховувати функціональні 

та системно-структурні зв’язки і взаємодію цього явища із такими явищами 

соціального буття, як «соціальна держава», «соціальна функція держави», 

«соціальна політика держави». Ці явища щодо концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців виступають: 

– по-перше, основою для визначення змісту складових концептуальних 

основ соціального захисту державних службовців (мети та принципів, 

завдань та функцій, ролі та рівнів реалізації соціального захисту вказаної 

категорії осіб); 

– по-друге, вони визначають спрямування заходів по соціальному 

захисту державних службовців, забезпечуючи його відповідність змісту і 

сутності соціальної держави та її соціальної політики; 

         – по-третє, ці явища слугують критеріями встановлення відповідності 

здійснюваних в країні заходів із соціального захисту державних службовців 

чинній соціальній політиці держави в цій сфері, відповідності їх змісту 

соціальної функції держави, а також характеру та її соціальної сутності. 

Наведений методологічний висновок цілком можна застосувати і при 

дослідженні таких складових концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців, як їх завдання та функції, роль та рівні реалізації, яке 

нам буде проведено у наступному підрозділі. А зараз перейдемо до 

безпосереднього аналізу мети та принципів соціального захисту державних 

службовців. 

Так, надаючи характеристику меті соціального захисту державних 

службовців, слід вказати на можливість виділення двох аспектів її 

тлумачення. Перший стосується, власне, розуміння значення цієї 
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концептуальної основи соціального захисту державних службовців як 

самостійного поняття теорії соціального захисту державних службовців. 

Другий аспект, на наш погляд, сприяє визначенню змісту цього поняття, 

тобто тих положень, які ним охоплюються. Такий підхід дозволить більш 

комплексно та системно надати характеристику цієї складової 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців. 

Щодо визначення поняття мети соціального захисту державних 

службовців, то насамперед звернемося до тлумачного словника. У ньому 

воно розглядається наступним чином: «Мета (ціль)» – те, до чого хтось 

прагне, чого хоче досягти» [137, с. 661, с. 1598]. Із наведеного можна зробити 

висновок, що  терміни «мета» і «ціль» ототожнюються. Отже, попередньо 

можна відзначити, що мета соціального захисту державних службовців – це 

те, до чого прагне держава, реалізуючи цей засіб здійснення своєї соціальної 

функції, а також те, чого соціальна держава бажає досягти за рахунок 

здійснення соціального захисту.  

Таким чином, мета досліджуваного явища, з одного боку, вказує на те, 

що саме забезпечує соціальний захист за результатами його реалізації, а з 

іншого боку, мета соціального захисту державних службовців характеризує 

те, чого внаслідок цієї реалізації слід досягти, наприклад, який рівень 

соціальної захищеності державних службовців слід забезпечити або якої 

ефективності мають досягти державні службовці в результаті реалізації 

системи їх соціального захисту.  

Якщо вести мову про мету у зазначеному контексті, то погодимося із 

думкою, що держава, реалізуючи соціальну функцію, переслідує досягнення 

наступної мети – забезпечити всім гідне існування, вільний розвиток 

особистості, захист родини, соціальну справедливість і соціальну 

захищеність [165, с. 47]. Мета соціальної політики держави, яка, як ми 

вказували, має відтворюватися у змісті соціального захисту державних 

службовців, охоплює такі елементи: забезпечення стабільної життєдіяльності 

суспільства, належного рівня добробуту людей; всебічний розвиток громадян 
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і суспільства загалом; задоволення основних життєвих потреб населення; 

зростання якості життя всіх громадян; забезпечення рівня життя населення 

відповідно до стандартів Європейського Союзу; створення сприятливого 

соціального клімату і соціальної згоди; збалансування різних соціальних 

інтересів [171, с. 73-75]. Така точка зору знаходить підтримку і в літературі. 

Зокрема у ній відзначається, що стратегічною метою регіональної соціальної 

політики є створення сприятливого життєвого середовища, умов для гідного 

рівня та високої якості життя всіх територіальних спільнот людей і кожної 

людини [172, с. 72]. Б.І. Сташків вважає, що метою соціальної держави є: 

забезпечення високого рівня життя населення країни; сприяння суспільному 

прогресу; гарантування певного «мінімуму»; забезпечення кожній людині 

гідного життєвого рівня [173, с. 15]. Тобто метою соціального захисту 

державних службовців цілком можна вважати забезпечення всім державним 

службовцям гідного існування відповідно до стандартів Європейського 

Союзу, вільний розвиток їх особистості, зростання якості їх життя, захисту їх 

родин і соціальну захищеність державних службовців. 

На наше переконання, таке розуміння вказаного аспекту 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців цілком 

прийнятне і відповідає змісту та меті соціальної держави [148, с. 9; 149, с. 13; 

151, с. 77; 150, с. 31; 144, с. 44] та соціальної політики [155, с. 153; 169, 

с. 141], що нею реалізується. З цього приводу погодимося із А.О. 

Гончаровим, який стверджує, що у широкому розумінні соціальний захист є 

змістом соціальної функції держави, системою економічних, юридичних, 

організаційних заходів щодо забезпечення основних соціальних прав людини 

та громадянина в державі [156, с. 127]. Саме тому в Концепції розвитку 

законодавства про державну службу в Україні, затвердженій Указом 

Президента України від 20.02.2006 № 140/2006, до числа таких заходів 

віднесено забезпечення основних соціальних прав державних службовців, а 

саме: удосконалення системи оплати праці, житлового, пенсійного, інших 
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видів соціального забезпечення та захисту інтересів державних 

службовців [174]. 

На цій підстав відзначимо, що однією із невід’ємних складових мети 

соціального захисту державних службовців слід вважати забезпечення їх 

основних соціальних прав. Це, у свою чергу, включає достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї, вільний розвиток особистості, захист родини, 

соціальну справедливість і соціальну захищеність (належну оплату праці, 

житлове і пенсійне забезпечення). Реалізація цієї мети соціального захисту 

державних службовців, на наш погляд, стосується досягнення належного 

рівня соціальної захищеності кожного державного службовця та в 

установлених законом випадках членів його сім’ї [175, с. 215]. Для 

підтвердження обґрунтованості цієї позиції наведемо висновок, зроблений 

М.І. Іншиним за результатами дослідження проблем правового регулювання 

праці державних службовців України. Так, відомий вчений-правознавець 

вказує, що метою соціального захисту державних службовців є досягнення 

належного рівня їх соціальної захищеності під час виконання функціонально-

посадових повноважень [170, с. 27]. З цією думкою слід погодитися.  

Щодо другої складової мети соціального захисту державних 

службовців, яка визначає, чого внаслідок реалізації такого захисту слід 

досягти, звернемо увагу на думку Н.П. Топішко. Так, у своєму дослідженні 

питання теоретичних засад соціального захисту населення вона відзначає, що 

постіндустріальна епоха диктує необхідність переосмислення цілей і завдань 

суспільного розвитку, де видатки суспільства на функціонування соціальної 

сфери і соціальний захист населення вже розглядаються не як витрати, а як 

виробничі інвестиції у створення нової якості робочої сили, де система 

соціального захисту населення формує соціальний потенціал економічного 

зростання, а людський капітал – трудовий [143, с. 296]. На нашу думку, ця 

позиція доволі повно і змістовно відображає інший аспект мети, який 

характеризує не об’єкт забезпечення, а бажаний результат, на який 

спрямоване таке забезпечення, у формі соціального захисту державних 
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службовців. Вважаємо, що в сучасних умовах інтенсифікації 

економічного розвитку країни її соціальний капітал, його соціальна безпека 

відіграватимуть вирішальну роль у подальшій розбудові нашої держави.  

Для підтвердження вищезазначеного звернемося до Стратегії 

реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-

р, де в частині державної служби та управління людськими ресурсами прямо 

відзначено, що існує нестача на керівних та інших посадах державної служби 

висококваліфікованих кадрів, які є важливими для розроблення та 

проведення національних реформ і здатні долати виклики реформування у 

різних галузях, адже створення професійної державної служби має виняткове 

значення для країни з перехідною економікою, оскільки без професійних, 

доброчесних та етичних державних службовців не можуть бути досягнуті 

цілі реформування, передбачені Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020» [176].  

Отже, цілком обґрунтовано можна стверджувати, що, окрім 

забезпечення основних соціальних прав державних службовців, метою їх 

соціального захисту слід також вважати створення високопрофесійного 

корпусу державної служби, розвиток її соціального і трудового потенціалу. 

Саме тому погодимося із думкою М.І. Іншина, який зазначає, що розвиток 

соціального забезпечення працівників має йти шляхом розширення змісту 

соціальних гарантій працівників, де запровадження нововведень має 

відповідати змісту соціального забезпечення, яке повинно бути встановлено 

на рівні європейського законодавства, а також відповідати потребам та 

вимогам нового часу [177, с. 275]. Зокрема мова йде про час реалізації 

системних перетворень в управлінні державою, її економіці, передбачених 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020». 

У цьому контексті І.І. Колосовська, розглянувши системи соціального 

захисту європейських країн, слушно акцентує увагу на тому, що соціальна 

політика сучасної держави повинна бути зорієнтована не лише на підтримку 
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наявного рівня соціальних гарантій і створення механізмів соціального 

захисту окремих найбільш уразливих соціальних груп, а й на реалізацію 

довготривалих програм щодо кардинальної зміни основ системи соціального 

захисту, підвищення її ефективності [155, с. 156]. І таким напрямом 

підвищення ефективності системи соціального захисту слід вважати 

можливість самореалізації, розвитку особистості. Тому погодимося із 

твердженням, що кінцевою метою соціального захисту є надання кожному 

члену суспільства незалежно від його соціального походження, національної 

або расової належності можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої 

здібності [159, с. 9]. Саме в реалізації цього аспекту соціального захисту 

державних службовців вбачаємо найбільш перспективний напрям його 

удосконалення. Зокрема він нами і був відображений при формулюванні 

змісту поняття «соціальний захист державних службовців» [175, с. 215-216]. 

Так, саме про цей аспект йде мова у Концепції розвитку законодавства про 

державну службу в Україні. У ній вказано, що метою реалізації заходів із 

соціального забезпечення та захисту інтересів державних службовців є 

залучення до державної служби найбільш кваліфікованих спеціалістів, 

посилення мотивації їх роботи, підвищення привабливості державної служби 

та забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці, запобігання 

проявам корупції [174]. 

Отже, підсумовуючи наведене щодо мети соціального захисту 

державних службовців, відзначаємо наступне:  

– під метою соціального захисту державних службовців пропонуємо 

розуміти створення такого соціального захисту, який відповідав би сутності 

соціальної держави та змісту її соціальної політики, бажаного стану 

соціальної захищеності державних службовців, який полягав би у належному 

забезпеченні їх соціальних прав, досягнення якого одночасно спрямовано на 

підвищення конкурентоспроможності державних службовців на ринку праці 

та формування соціального і трудового потенціалу державної служби; 
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– мета соціального захисту державних службовців є складним 

явищем, у якому одночасно знаходять своє відображення як аспект бажаної 

якості соціальної захищеності державних службовців, так і аспект реалізації 

ними цього соціально захищеного стану на користь подальшого розвитку та 

підвищення ефективності державного управління у сфері публічної, 

професійної, політично неупередженої діяльності із практичного виконання 

завдань і функцій держави; 

– до складових мети соціального захисту державних службовців 

пропонуємо віднести: а) забезпечення основних соціально-економічних прав 

державних службовців, що включає достатній життєвий рівень для себе і 

своєї сім’ї, вільний розвиток особистості, захист родини, соціальну 

справедливість і соціальну захищеність (належну оплату праці, житлове і 

пенсійне забезпечення тощо); б) розвиток державних службовців і реалізація 

ними їх здібностей як невід’ємну складову формування соціального і 

трудового потенціалу державної служби, забезпечення їх соціальної безпеки. 

Наступним важливим елементом концептуальних основ соціального 

захисту державних службовців, який нами було виділено, є їх принципи. 

Щоб виокремити їх характерні ознаки, звернемося до тлумачного словника. 

Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови за 

редакцією В.Т. Бусела слово «принцип» пояснюється як «основне, вихідне 

положення, якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. 

ін.; особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, 

спосіб створення або здійснення чогось; переконання, норма, правило, яким 

керується хто-небудь в житті, поведінці» [137, с. 1125]. У свою чергу, схоже 

за значенням і, як правило, таке, що доволі часто застосовується як синонім 

слова «принцип», є поняття «засада», яке тлумачиться як «основа чогось; те 

головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь; вихідне, головне 

положення, принцип, основа світогляду, правило поведінки; спосіб, метод 

здійснення чого-небудь» [137, с. 419]. 
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Застосовуючи значення вказаних слів (принцип, засада) до 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців, ще раз 

відзначимо, що ми розглядаємо їх стосовно певного роду діяльності, яка має 

власні форми, цілі, виконує притаманні їй функції задля досягнення певної 

мети. Адже соціальний захист можна визначити як комплекс фінансових, 

соціально-економічних та організаційно-правових заходів, спрямованих на 

забезпечення життя, здоров’я та добробуту населення за конкретних 

економічних умов та наявних ресурсів [169, с. 141], або діяльність держави, 

спрямовану на забезпечення процесу формування й розвитку повноцінної 

особистості, виявлення і нейтралізацію негативних факторів, що впливають 

на цю особистість, створення умов для її самовизначення та утвердження в 

житті [159, с. 16]. Саме у такій якості принципи – складові концептуальних 

основ соціального захисту державних службовців – будуть нами розкриті в 

процесі дослідження. 

Здійснивши аналіз змісту понять «принцип», «засада» як елементів 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців, 

попередньо можемо охарактеризувати їх як основні, вихідні положення 

системи соціального захисту державних службовців, покладені в основу як 

підґрунтя здійснення діяльності щодо забезпечення основних соціальних 

прав цієї категорії трудящих, якими слід керуватися при визначенні способів, 

методів здійснення соціального захисту державних службовців. Схоже 

тлумачення можна зустріти й у працях інших науковців. Так, принципи, як 

вказує Н.П. Борецька, досліджуючи питання соціального захисту населення в 

умовах ринкової трансформації економіки, – це вихідні, корінні положення 

будь-якої теорії, вчення, науки, а сукупність відносин, що акумулюються 

принципами, дозволяє їм прийняти форму втілення соціально-економічної 

політики держави, де ці засади відображають зміст стратегії діяльності 

держави в економічному та соціальному розвитку країни [168, с. 10]. 

Засобами її реалізації цілком обґрунтовано можна вважати і діяльність із 

соціального захисту населення, у тому числі і державних службовців. 
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Відповідно до наведеного значення можна вести мову про декілька 

ролей вказаних принципів, що слугувати підставою для їх групування, а 

також виступати методологічною основою для їх застосування під час 

формування та реалізації сучасної системи соціального захисту державних 

службовців. Так, принципи соціального захисту досліджуваної категорії 

працюючих громадян України можуть розглядатись у наступних аспектах: 

– як основні, базові, вихідні положення, на яких ґрунтується концепція 

соціального захисту державних службовців як певна теоретична концепція, 

обумовлена основоположними складовими сутності соціальної держави та її 

соціальної політики; 

– як підґрунтя, яке покладено в основу здійснення діяльності щодо 

соціального забезпечення основних прав цієї категорії трудящих у формі 

соціального страхування, державного забезпечення, надання соціальних 

пільг, послуг допомоги цій категорії працюючих громадян України; 

– як визначальні критерії, якими слід керуватися при визначенні 

способів, методів здійснення соціального захисту державних службовців, а 

також оцінці відповідності здійснюваної у цій сфері діяльності загальній 

концепції соціального захисту державних службовців, яка є відображенням 

окремого напряму реалізації соціальної політки держави; 

– вбачаючи в принципах роль і значення базових, вихідних положень, 

на яких взагалі ґрунтується концепція соціального захисту державних 

службовців та однойменна діяльність, недотримання яких унеможливлює 

досягнення мети соціального захисту цієї категорії осіб, що також 

призводить до неналежного забезпечення їх соціальних прав, ці засади також 

слід розглядати як певні гарантії щодо досліджуваної категорії осіб у 

соціальній сфері, адже, як вказано у літературі, гарантії службово-трудової 

діяльності державних службовців – це такі умови і засоби, які забезпечують 

останнім реальні можливості для охорони, безперешкодного здійснення та 

відновлення (у випадку порушення) їх посадових повноважень [170, с. 25]. 
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Зміст принципів соціального захисту державних службовців можна 

встановити на основі послідовного аналізу засад функціонування соціальної 

держави, здійснення соціальної політики та виконання функції соціального 

забезпечення. 

Для підтвердження обґрунтованості такого висновку наведемо точку 

зору Н.П Борецької, яка провела змістовне дослідження проблем соціального 

захисту населення в умовах ринкової трансформації економіки. Так, вчена 

зазначає, що для організації системи соціального захисту населення дуже 

важливе значення має дотримання принципів соціального захисту, які 

дозволяють окремим її елементам та підсистемам гнучко реагувати та 

динамічно адаптуватися до будь-яких змін соціально орієнтованої економіки. 

Причому, як вказує Н.П Борецька, система соціального захисту населення 

повинна бути побудована як на загальних принципах соціального 

управління, що діють стосовно самої системи, так і на окремих, які мають 

певну специфічну спрямованість [168, с. 10]. І такий погляд на принципи 

соціального захисту взагалі, а також соціального захисту державних 

службовців зокрема ми підтримуємо. У цій позиції знайшли своє 

відображення зв’язки соціального захисту із такими явищами, як соціальна 

держава та соціальна політика держави, що втілюються у формі загальних 

принципів соціального управління. Також точка зору Н.П Борецької цілком 

обґрунтовано привертає увагу до того моменту, що соціальний захист 

населення як відносно самостійне явище та напрям діяльності має власні, 

притаманні саме йому принципи.  

До загальних принципів, які характерні для соціальної держави, 

науковці відносять наступні основні засади або цінності: соціальну 

справедливість або моральність (рівноправність і справедливість); соціальну 

безпеку, соціальні гарантії прав людини і гуманних умов життя або 

соціальний характер держави (реальне забезпечення соціально-економічних і 

культурних прав); гуманізм (пріоритет прав людини щодо влади); 

демократизм (подолання відчуження особи від держави, створення широкої 
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соціальної бази) та обмеження всевладдя держави (поділ влади, створення 

системи стримувань і противаг) [147, с. 40; 142, с. 9]. Аналіз  

вищезазначеного дозволяє зробити висновок, що їх умовно можна поділити 

на два види. До першого виду віднести засади, які властиві соціальній 

державі, переважно визначають її загальну спрямованість на захист прав, 

свобод та інтересів людини, яка визнається у такій державі найвищою 

соціальною цінністю, а саме: принципи соціальної справедливості, 

гуманізму, гарантованості прав людини. До другого виду, на наш погляд, 

повинні належати цінності соціальної держави, які формують певні 

механізми реалізації ідеї такого типу держави, а також гарантій прав, свобод 

та інтересів людини. Цю групу принципів утворюють такі базові засади, як 

демократизм, поділ влади, створення системи стримувань і противаг.  

У свою чергу, Б.І. Сташків виділяє принципи соціальної держави та 

поділяє їх на такі групи: загальносоціальні (демократизм, гуманізм, соціальна 

спрямованість держави); політичні (демократичний характер формування 

органів державної влади, розвиненість місцевого самоврядування, підтримка 

рівності між демократичними інститутами та системою державної влади, 

демократизм і лібералізм державної влади, її відкритість для громадян і 

суспільства); економічні (рівновага між ринком та плануванням, між 

економічною ефективністю та соціальною справедливістю, захист 

конкуренції з боку держави, обмеження монополізму, «прозора» 

приватизація, захист вітчизняного виробника); юридичні (соціальна 

справедливість, солідарність, соціальні зобов’язання, рівні можливості, 

реальність соціальних прав) [173, с. 16]. Як можна побачити, його точка зору 

щодо переліку принципів соціальної держави загалом збігається із позиціями 

вчених, твердження яких наведені вище. 

Певна частина цих засад соціальної держави притаманна і соціальному 

захисту, адже він, як ми вже неодноразово вказували, відображає зміст і 

спрямованість соціальної держави. В.В. Лаврухін з цього приводу зауважує, 

що лише соціальний захист, який здійснюється на гуманних принципах і в 
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організаційно-правових формах, здатний стати ефективною складовою 

суспільних відносин за рівнями соціально-економічної системи суспільства 

[178, с. 63]. Тобто можна відзначити, що внутрішню сутність соціального 

захисту взагалі та соціального захисту державних службовців зокрема 

складають саме засади, які віддзеркалюють внутрішню гуманістичну 

сутність соціальної держави, а саме принципи справедливості, гуманізму, 

гарантованості прав людини. 

Що стосується прояву в змісті принципів соціального захисту 

державних службовців базових витоків соціальної політики держави, то 

фахівцями вони визначаються наступним чином. Зокрема Н.Ф. Добрєва, 

Є.М. Борщук, Т.К. Корецька основними принципами соціальної політики 

вважають: раціональність (досягнення оптимального співвідношення мети 

соціальної політики та засобів її реалізації), соціальну справедливість 

(визнання однакових можливостей для всіх членів суспільства) та соціальну 

безпеку (можливість передбачуваності певних життєвих ризиків) [171, с. 76-

77]. Схожу точку зору щодо засад управління соціальним розвитком як 

прояву соціальної політики держави наведено у науковій розробці «Базові 

засади соціального розвитку» (А.В. Решетніченко, О.Б. Кірєєва, 

Г.Д. Голубчик та інші). Автори цього видання вказують, що в якості базових 

принципів визнаються: децентралізація; результативність; інтенсивна 

орієнтація на споживача; досягнення змін шляхом пошуку інновацій та 

запровадження принципів бізнесу в управлінні державними справами; 

зниження державних видатків, підвищення спроможності держави щодо 

розвитку та реалізації політики, поліпшення виконання державою функцій 

роботодавця; розвиток професійної етики на державній службі [179, с. 42-43]. 

Отже, зазначені науковцями засади соціальної політики частково 

співвідносяться із вказаними вище цінностями соціальної держави, що 

підтверджує наведену тезу про взаємний зв’язок явищ соціальної сфери.  

Окремі науковці також акцентують увагу на тому, що політику у сфері 

соціального захисту населення необхідно здійснювати саме на ґрунті 
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принципу балансу інтересів людини, суспільства та держави, враховуючи 

суспільні потреби і необхідність забезпечення прав і свобод людини та 

гідних умов її життя [144, с. 44]. Вважаємо, що цю точку зору варто 

підтримати, адже вона не тільки вказує на необхідність дотримання 

розумного балансу між інтересами всіх суб’єктів соціальної сфери, а й 

зосереджує увагу на тому, що лише в соціально захищеному середовищі, яке 

формується завдяки діям соціальної держави, можуть бути належним чином 

забезпечені права, свободи та гідні умови життя окремої людини, у тому 

числі і людини, яка перебуває на державній службі.  

Якщо вести мову про принципи соціального захисту, то науковці 

презентують доволі широкий їх перелік. Так, Н.А. Балтачеєва відзначає, що 

сучасна система соціального захисту населення має відповідати таким 

принципам: правової забезпеченості та стабільності; фінансової 

забезпеченості/достатності та стійкості для задоволення основних базових 

потреб населення в соціальному забезпеченні, відшкодування втраченого 

заробітку (доходу); керованості; наукової обґрунтованості; співпраці, 

взаємовигідного соціального партнерства і солідарної відповідальності між 

органами влади, об’єктами і суб’єктами соціального захисту [180, с. 304-305, 

308]. Вважаємо, що наведені Н.А. Балтачеєвою засади більше стосуються 

визначення саме функціонального підґрунтя соціального захисту та містять 

базові вимоги до його організації і здійснення.  

Іншу точку зору щодо досліджуваного явища висловлює С.І. Бичков. 

На його думку, до головних принципів, на яких повинна базуватися система 

соціального захисту України, мають належати такі засади: загальність у 

поєднанні з диференційованим підходом до різних демографічних груп 

населення; інтеграція в єдину систему гарантій соціального захисту на всіх 

рівнях: державному та регіональному, рівні окремого трудового колективу з 

чітким визначенням прав, відповідальності і функцій кожного із цих рівнів, а 

також джерел ресурсного забезпечення; значне підвищення ролі особистих 

доходів у забезпеченні високого рівня життя; використання науково 
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обґрунтованих соціальних нормативів як основи при розробці державних 

та регіональних програм соціального розвитку; гнучкість системи соціальних 

гарантій [158]. Як і у наведеній вище точці зору Н.А. Балтачеєвої, С.І. Бичков 

основну увагу приділяє функціональним принципам соціального захисту. 

Але загалом обидва автори наводять схожу систему основних засад цього 

засобу реалізації соціальної політики держави.  

Окрему увагу приділимо позиції Р.П. Луцького, який безпосередньо 

дослідив питання соціального захисту державних службовців. Так, на його 

думку, до числа основних засад правового забезпечення соціального захисту 

цієї категорії осіб доцільно віднести наступні принципи: принцип адресності 

професійного соціального захисту (спрямування політики держави на захист 

відповідної категорії осіб, зважаючи на її інтереси та пріоритети розвитку), 

принцип єдності системи соціального захисту державних службовців 

(система має бути єдиною для всіх осіб, які набули статусу державних 

службовців, незалежно від організаційно-правового рівня органу, де 

здійснюються їхні повноваження, та обсягу і характеру компетенції на 

конкретній посаді), принцип законодавчого закріплення умов та порядку 

соціального захисту державних службовців (вимога законодавчого 

регулювання системи соціального захисту цієї категорії осіб), принцип 

оптимального поєднання державних та недержаних організаційно-правових 

форм соціального захисту державних службовців (узгодження способів його 

фінансування, що забезпечує найбільш повну ефективність та справедливість 

системи соціального захисту державних службовців), принцип об’єктивної 

зумовленості підвищеного (порівняно із загальним) рівня професійного 

соціального захисту державних службовців (відмінність мети соціального 

захисту незахищених верств населення, які проживають нижче рівня 

прожиткового мінімуму, та соціального захисту державних службовців) [167, 

с. 6-7]. Аналіз цієї системи засад соціального захисту державних службовців 

свідчить про її змістовне та глибоке опрацювання автором. Вказані автором 

засади слід віднести до спеціальних принципів соціального захисту 
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державних службовців. Наведений Р.П. Луцьким перелік принципів 

об’єктивно обґрунтований та такий, що може бути визначений як база для 

формування діяльності із соціального захисту державних службовців, але з 

урахуванням доповнення цього переліку загальним засадами (принципами 

справедливості, гуманізму, гарантованості прав людини), які характеризують 

діяльність держави у соціальній сфері.  

У контексті нашого дослідження питання принципів соціального 

захисту державних службовців звернемо увагу на їх нормативне закріплення. 

Так, при характеристиці соціального захисту державних службовців 

зауважується, що він являє собою сукупність нормативно закріплених 

економічно-матеріальних гарантій, що надають їм додаткові пільги чи права 

та забезпечують механізм реалізації і захисту останніх [170, с. 30]. Така 

нормативна закріпленість в умовах формування України саме як правової 

держави, в якій діє принципи верховенства права, набуває власного значення 

і може бути навіть визначена як окрема засада досліджуваного різновиду 

діяльності держави в соціальній сфері. Адже поза нормативно-правовим 

закріпленням будь-які положення втрачають свій регулюючий вплив, бо не 

тільки не мають характеру формально визначеного правила поведінки як 

регулятора суспільних відносин, а й не забезпечується всіма заходами 

державного впливу, аж до примусу [164, с. 289]. Тому підтримаємо в цьому 

Р.П. Луцького, який цілком обґрунтовано вказує на те, що законодавче 

регулювання системи соціального захисту даної категорії осіб зумовлене, у 

першу чергу, публічним характером їхніх правовідносин та особливостями 

джерел фінансування відповідної діяльності, а тому має здійснюватися на 

ґрунті принципу законодавчого закріплення умов та порядку соціального 

захисту державних службовців [167, с. 7]. У цьому контексті вказаний автор 

слушно додає, що з критичних позицій слід оцінювати окремі положення 

законодавства про соціальний захист державних службовців, що носять 

декларативний характер, позбавлені конкретних гарантій та не передбачають 

відповідальності за їхнє невиконання [167, с. 7]. У цьому ми з ним повністю 
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згодні. Саме тому підтримаємо Р.П. Луцького стосовно того, що на цей 

час відсутня єдина концепція розвитку державної системи соціального 

захисту державних службовців [167, с. 7]. Лише в її межах можна не тільки 

нормативно закріпити принципи соціального захисту державних службовців, 

а й усі елементи концептуальних основ соціального захисту цієї категорії 

працюючих громадян України. Прикладом такого підходу є точка зору 

Н.П. Борецької, якою запропоновано концептуальну модель системи 

соціального захисту населення, в структурі якої автор виділяє декілька 

блоків: формуючий, ресурсний, реалізуючий, контролюючий [168, с. 12].  

Така пропозиція заслуговує на схвалення та впровадження у 

повсякденну практику правового регулювання соціального захисту 

державних службовців. З метою її практичної реалізації пропонуємо 

розробити та затвердити постановою Кабінету Міністрів України Концепцію 

вдосконалення системи соціального захисту державних службовців. Цей акт 

міг би передбачити та на нормативно-правовому рівні закріпити мету 

соціального захисту державних службовців, основні засади соціального 

захисту державних службовців, завдання та функції соціального захисту 

державних службовців, рівні соціального захисту державних службовців, а 

також визначити основні шляхи та етапи реалізації заходів по вдосконаленню 

системи соціального захисту державних службовців. 

Щодо зв’язку соціального забезпечення та соціального захисту, то 

наведемо декілька прикладів характеристик засад останнього. Враховуючи 

те, що «більшість авторів розрізняють поняття «соціальний захист» і 

«соціальне забезпечення», вважають, що соціальне забезпечення є складовою 

частиною соціального захисту» [156, с. 128], зробимо висновок, що 

принципи соціального забезпечення виступають похідним явищем від 

принципів соціального захисту, а тому можуть бути віднесені до їх числа. 

Наприклад, автори навчального посібника «Право соціального 

забезпечення» за загальною редакцією В.В. Жернакова виділяють загальні 

принципи права соціального забезпечення [146, с. 11]. До загальних 
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принципів права соціального забезпечення вони відносять, зокрема, такі 

засади: загальність соціального захисту; всебічність (універсальність) 

соціального захисту; диференціацію умов та рівня соціального забезпечення; 

опосередкований зв’язок розмірів деяких соціальних виплат з розміром 

отримуваної зарплати; принцип незменшуваності змісту та обсягу соціальних 

виплат і послуг при прийнятті нових законів; гарантованість права на 

соціальне забезпечення; наявність аліментарних виплат з Державного 

бюджету у випадках, передбачених законодавством; залежність пенсійних та 

виплат з тимчасової непрацездатності від страхових виплат, їх тривалості; 

встановлення особливого порядку компенсаційних виплат у разі виробничої 

травми та професійних захворювань; гарантованість пенсійних виплат при 

виїзді за кордон за наявності угод з цими державами [146, с. 11-12]. 

Аналіз принципів соціального забезпечення здійснюється і колективом 

авторів підручника «Право соціального забезпечення в Україні» за загальною 

редакцією О.М. Ярошенка. Так, ними звернуто увагу на те, що організація 

соціального забезпечення, а значить і розвиток відповідної галузі 

законодавства ґрунтується на таких засадах: соціальне забезпечення в 

повному обсязі громадян, які працюють за наймом, членів їх сімей і 

непрацездатних осіб; диференційований підхід до різних соціально-

демографічних груп населення залежно від ступеня їх економічної 

самостійності, працездатності, можливостей підвищення рівня матеріального 

добробуту, а також умов праці, географічно-кліматичних та екологічних 

чинників; установлення зв’язку між результатами праці кожного 

працюючого і розміром пенсій, рівнем медичних послуг при збереженні 

гарантованого державного мінімуму соціальних послуг тим, хто їх потребує; 

ефективна праця, трудова активність і підприємницька ініціатива, що в 

умовах ринкової економіки мають стати джерелом підвищення добробуту 

громадян; участь у фінансуванні соціального забезпечення держави, 

роботодавців і громадян; визначення рівня соціальних гарантій на підставі 

соціальних нормативів; відповідність рівня соціального забезпечення 
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населення рівню економічного розвитку й фінансових можливостей 

держави [159, с. 18-19]. 

У свою чергу, у Концепції соціального забезпечення населення 

України, затвердженій постановою Верховної Ради України від 21 грудня 

1993 року № 3758-XII, до числа головних принципів реорганізації діючої 

системи соціального забезпечення було віднесено такі засади: 1) поширення 

соціального забезпечення тільки на громадян, які працюють за наймом, 

членів їх сімей та непрацездатних осіб; 2) диференційований підхід до різних 

соціально-демографічних груп населення залежно від ступеня їх економічної 

самостійності, працездатності, можливостей підвищення рівня матеріального 

добробуту; 3) перерозподіл економічної відповідальності за реалізацію 

соціальних гарантій між державою, підприємствами і громадянами; 

4) визначення рівня соціальних гарантій на підставі соціальних нормативів; 

5) відповідність форм соціального забезпечення населення ступеню розвитку 

ринкових відносин в економіці [140]. 

Вважаємо, що системний зв’язок соціального забезпечення та 

соціального захисту дає можливість певну частину вказаних засад 

соціального забезпечення вважати такими, що відображають відповідні 

принципи соціального захисту. Відповідно, ці положення можуть бути 

віднесені до принципів соціального захисту державних службовців. 

Отже, узагальнюючи наведене щодо характеристики принципів 

соціального захисту державних службовців, відзначимо, що під поняттям 

«принцип соціального захисту державних службовців» пропонуємо розуміти 

передбачені у Конституції України та нормативно-правових актах 

соціального права базові, вихідні положення, які є відображенням сутності 

соціальної держави та її соціальної політики і покладені в основу 

формування та здійснення діяльності щодо забезпечення основних 

соціальних прав державних службовців, якими слід керуватися при 

визначенні способів, методів здійснення діяльності по соціальному захисту 

державних службовців. 
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Зауважимо, що принципи соціального захисту державних 

службовців утворюють певну систему взаємопов’язаних базових засад, де 

кожний із принципів відіграє власну роль у формуванні і здійсненні на 

належному рівні та відповідно до мети соціальної політики держави 

діяльності із соціального захисту державних службовців. Всі принципи 

можна поділити на загальні принципи соціального захисту державних 

службовців як основи системи гарантій цієї категорії працюючих громадян 

України та спеціальні як особливі норми, які враховують специфіку 

соціального захисту осіб, що здійснюють діяльність із практичного 

виконання завдань і функцій держави. В цьому контексті підтвердженням 

доцільності такого підходу є позиція М.І. Іншина, який юридичні гарантії 

службово-трудової діяльності поділив на дві групи: загальні (передбачають 

застосування таких організаційно-правових засобів, прийомів, способів, які 

забезпечують реалізацію прав та обов’язків усіх учасників суспільно-

трудових відносин) та спеціальні (покликані регулювати усі найважливіші 

питання функціонування й розвитку державної служби) [170, с. 8]. Вважаємо, 

що такий поділ є об’єктивним відображенням специфіки правового 

регулювання службово-трудових відносин державної служби. 

До системи принципів соціального захисту державних службовців 

пропонуємо віднести наступні:  

1) загальні принципи соціального захисту державних службовців: 

справедливість соціального захисту державних службовців; гуманізм 

соціального захисту державних службовців, гарантованість прав державних 

службовців; загальність та всебічність соціального захисту державних 

службовців; забезпечення прав і свобод державних службовців та гідних 

умов їх життя; гарантованість права на соціальний захист державних 

службовців; раціональність соціального захисту державних службовців; 

результативність соціального захисту державних службовців; правова 

визначеність соціального захисту державних службовців; орієнтація на 

потереби державних службовців; дотримання норм етики; дотримання 
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балансу інтересів державних службовців, державної служби та держави; 

відповідність рівня соціального захисту державних службовців рівню 

економічного розвитку й фінансових можливостей держави; 

2) спеціальні принципи соціального захисту державних службовців: 

єдності системи соціального захисту державних службовців; фінансової 

забезпеченості задоволення основних базових потреб державних службовців; 

керованості та наукової обґрунтованості соціального захисту державних 

службовців; співпраці, соціального партнерства і солідарної відповідальності 

між органами та суб’єктами соціального захисту державних службовців; 

загальності у поєднанні з диференційованим підходом до різних груп 

державних службовців; єдності системи гарантій соціального захисту 

державних службовців на всіх рівнях; гнучкості системи соціальних гарантій 

соціальних прав державних службовців; додаткового рівня соціального 

захисту державних службовців; заборони зменшення (погіршення) рівня 

соціального захисту державних службовців при прийнятті нових законів; 

відповідності обсягу соціального захисту державних службовців результатам 

праці кожного працюючого службовця; гарантованого державного мінімуму 

соціального захисту державних службовців. 

Вважаємо, що належна реалізація наведених теоретичних положень та 

практичних шляхів реалізації мети та принципів соціального захисту 

державних службовців надасть можливість забезпечити формування дійсно 

дієвого механізму забезпечення та захисту соціальних прав цієї особливої 

категорії працюючих громадян України.  

Водночас відзначимо, що мета соціального захисту державних 

службовців, зміст якої обумовлено дією відповідних принципів, реалізується 

завдяки завданням та функціям цього різновиду соціального захисту. 

Змістовний аналіз цих складових концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців нами буде здійснено у наступному підрозділі 

дисертаційного дослідження.  
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2.3 Завдання та функції соціального захисту державних 

службовців 

 

Наша держава з моменту здобуття незалежності вживає різних за 

змістом та спрямуванням заходів щодо реалізації своєї соціальної функції. 

Зокрема це знайшло своє втілення у схваленні Верховною Радою України 

цілої низки законів України, які присвячені багатьом аспектам соціального 

захисту різних категорій населення України. До їх числа слід віднести такі 

нормативно-правові акти: Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (1998 р.), закони 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в 

результаті Чорнобильської катастрофи» (1991 р.), «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів України» (1991 р.), «Про пенсійне забезпечення» 

(1991 р.), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей» (1991 р.), «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших 

осіб» (1992 р.), «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (1992 р.), «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993 р.), «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» (1993 р.), «Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування» (1997 р.), «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів в Україні» (1997 р.), «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» (1999 р.), «Про прожитковий мінімум» (1999 р.), «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

(2000 р.), «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» (2000 р.), «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» (2000 р.), «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» (2000 р.), «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 
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і дітям-інвалідам» (2000 р.), «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

(2001 р.), «Про соціальні послуги» (2003 р.), «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» (2003 р.), «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» (2003 р.), «Про соціальний захист дітей війни» (2004 р.), «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам» (2004 р.), «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (2005 р.) та ряд інших. Крім того, у цей перелік не ввійшли 

статусні закони («Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про Службу безпеки 

України», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та інші), 

до змісту яких включено відповідні розділи або окремі статті, в яких 

здійснено регламентацію питань соціального захисту працівників та 

службовців вказаних державних органів. Тобто можна відзначити, що 

держава у певній мірі реалізує зміст відповідних засад, на яких заснована 

концепція соціальної держави, а також вживає заходів щодо реалізації мети 

соціальної політики держави. Зокрема, як зазначається в літературі, кількість, 

складність і терміновість проблем соціальної сфери, які потребують 

розв’язання і дієвої участі держави, зростає, а їх розв’язання є нагальною 

необхідністю для сучасної України, саме тому вони задали стрижневі, 

магістральні напрями державної політики, сформульовані в соціальних 

ініціативах держави [181, с. 4]. Продовжується така діяльність і зараз.  

Але ці заходи, на жаль, не дають очікуваних результатів. Так, 

проведена пенсійна реформа, осучаснено методику надання субсидій з 

оплати житлово-комунальних послуг, підвищено рівень соціальних гарантій 

(мінімальної заробітної плати, розміру прожиткового мінімуму). Все це, 

безумовно, є кроками на шляху до покращення економічного добробуту 

суспільства та його членів. Однак, і про це свідчать численні практичні 

приклади з буденного життя українського суспільства, значна частка 

населення потребує допомоги з боку держави задля забезпечення 
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проголошеного у ст. 48 Конституції України права кожного «на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї» [97]. Так, за інформацією Держстату, в 

січні-грудні 2017 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулися 8,2 млн домогосподарств, тобто на 

10,3% більше, ніж в 2016 році [182]. З цього приводу зауважується, що 

існуюча система соціального захисту населення недостатньо ефективна і 

призводить до банкрутства держави, чиї фінансові можливості не 

відповідають соціальним зобов’язанням [178, с. 57]. Але ця ситуація має бути 

виправлена.  

Мабуть, саме з урахуванням цього науковцями вказується, що за умов 

сучасної соціально-економічної ситуації актуалізується потреба у 

реформуванні інституту соціальної політики як регулятора розвитку 

соціальної сфери [155, с. 152]. Результатом реформування соціальної 

політики та покращення стану існування соціальної сфери має стати 

підвищення рівня соціальної безпеки держави та суспільства, а також 

формування належної системи соціального захисту населення. У цьому 

контексті погодимося з думкою, що соціальна захищеність розглядається як 

показник ефективності не тільки соціального захисту, а й соціальної політики 

в цілому і характеризує ступінь гарантованості доступу громадян до певного 

мінімуму соціальних благ [143, с. 292]. Тобто відзначаємо наявність 

системних зв’язків між відповідними явищами, які відображають соціальну 

природу та характер держави, що  пов’язані із реалізацією її соціальних 

функцій (власне соціальну державу, зміст та спрямованість її соціальної 

функції, зміст та спрямованість соціальної політики, характер та зміст 

соціального захисту, соціального забезпечення тощо). 

Відповідна діяльність у сфері соціального захисту як прояв реалізації 

соціальної політики держави, як ми вказали вище, постійно удосконалюється. 

При цьому розвиток зазначеної сфери, у тому числі і в частині управління 

нею, здійснюється не тільки шляхом приведення мети функціонування всієї 

системи соціального захисту у відповідність із європейськими соціальними 
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стандартами. Мова йде також про те, що такі характеристики цієї 

системи, як завдання та функції соціального захисту, які утворюють 

концептуальні основи соціального захисту в країні, у тому числі і 

соціального захисту державних службовців, отримують свій розвиток та 

зміну внутрішнього змісту. З цього приводу слушно вказується, що 

завданням реформування правового забезпечення соціального захисту в 

Україні слід вважати раціоналізацію використання засобів шляхом 

перерозподілу їх на користь громадян, які найбільш цього потребують, 

адаптацію системи соціальних виплат і пільг до ринкових відносин, 

приведення соціальних зобов’язань держави у відповідність із її фінансово-

економічними можливостями [136, с. 208]. З такою позицією ми повністю 

згодні, адже вона акцентує увагу саме на аспекті удосконалення діяльності у 

сфері соціального захисту, маючи своїм наслідком отримання конкретних 

зрушень у характері, обсязі та якості соціальної захищеності громадян 

України, зокрема і такої групи працюючих громадян, якою є державні 

службовці, гарантуючи їм доступ до певного мінімуму соціальних благ. 

Таким чином, соціальний захист – це соціальний інститут, завдання якого 

полягає у забезпеченні встановленого мінімуму необхідних для процесу 

соціального відтворення умов для тих соціальних груп, спільнот та індивідів, 

які з об’єктивних і незалежних від них причин цього потребують [172, с. 45].  

Отже, якщо мета та принципи соціального захисту відображають 

внутрішні риси та властивості системи соціального захисту, зокрема і 

державних службовців, то такі явища, як завдання та функції, 

характеризують ті зовнішні прояви існування цієї системи, які безпосередньо 

спрямовані на забезпечення соціальних прав особи, їх захист та 

гарантування.  

Першим із вказаних елементів, віднесених нами до складу 

концептуальних основ соціального захисту державних службовців,  який ми 

розглянемо, є його завдання. 
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Так, у мовознавстві слово «завдання» означає наперед визначений 

для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.; мета до якої прагнуть; те, що 

хочуть здійснити [137, с. 378]. Насамперед відзначимо, що з позиції 

характеристики поняття завдань відносно якогось явища або об’єкта, 

наприклад, завдання держави чи завдання соціального захисту, вказане 

поняття є частиною характеристики їх діяльності, певної роботи. Тобто тієї 

роботи та того обсягу діяльності, який явище або об’єкт мають здійснити для 

досягнення певної мети. У дисертаційному дослідженні нами вже 

неодноразово вказувалося, що соціальний захист державних службовців 

переважно розглядається як здійснюваний з боку держави комплекс заходів 

(діяльності), спрямований на реалізацію її соціальної сутності, як форма 

здійснення нею соціальної політики держави. Тому попередньо завдання 

соціального захисту державних службовців охарактеризуємо як комплекс 

дій, які необхідно реалізувати для досягнення мети соціального захисту цієї 

категорії працюючих громадян України, зміст яких обумовлений характером 

соціальної політики держави та відображає сутність призначення соціальної 

держави.  

Таким чином, завдання соціального захисту державних службовців 

виступають у формі конкретних дій, які мають бути вчинені 

уповноваженими на здійснення соціального захисту цієї категорії осіб 

суб’єктами, для досягнення його мети. Нагадаємо, що метою соціального 

захисту державних службовців нами було визначено забезпечення основних 

їх соціальних прав, що включає достатній життєвий рівень для себе і своєї 

сім’ї, захист родини, соціальну справедливість і соціальну захищеність 

(належну оплату праці, житлове і пенсійне забезпечення тощо), а також 

вільний розвиток державних службовців і реалізація ними їх здібностей як 

невід’ємної складової формування соціального і трудового потенціалу 

державної служби, забезпечення їх соціальної безпеки. Отже, саме на 

забезпечення перетворення вказаних положень у реальний стан – стан 
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соціальної захищеності державних службовців – і мають бути спрямовані 

відповідні завдання соціального захисту цієї категорії осіб. 

На те, що до числа основних завдань соціального захисту слід 

відносити забезпечення стану соціальної захищеності населення, окремих 

груп громадян України, у тому числі і державних службовців, вказується у 

фаховій літературі. М.М. Руженський, досліджуючи питання соціального 

захисту населення в умовах формування ринкової моделі економіки України, 

відзначає, що основне завдання системи соціального захисту полягає в 

обмеженні та нейтралізації негативних соціально-економічних явищ і 

процесів, характерних для ринкової економіки та етапу її формування в 

постсоціалістичних країнах [183, с. 5]. Тобто завдання соціального захисту, 

на думку науковця, мають носити превентивний характер щодо дії 

негативних соціально-економічних явищ і процесів та їх наслідків. Частково 

така позиція підтримується й іншими науковцями. Зокрема 

В.А. Скуратівський, О.А. Линдюк також основними завданнями 

забезпечення соціальної безпеки вважають виявлення й оцінку ризиків та 

загроз, пошук резервів підвищення соціальної безпеки та прискорення 

соціально-економічного розвитку держави, розробку механізмів, засобів і 

методів, які запобігають соціальним загрозам [184, с. 198]. У свою чергу, в 

аналітичному звіті «Система соціального захисту та соціального 

забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування» 

звертається увага на те, що згідно з міжнародними стандартами головним 

завданням системи соціального захисту та соціального забезпечення для 

країн із перехідною економікою, до яких належить і Україна, повинно бути 

пом’якшення негативного впливу факторів, що виникають під час здійснення 

соціальних та економічних реформ, на найбільш соціально незахищені 

категорії населення [185, с. 6]. 

Отже, запобігання тим чи іншим негативним явищам будь-якої 

природи, які істотно впливають на стан соціального захисту населення, на 

можливість більшої частини громадян країни безперешкодно користуватися 
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соціальними правами особи та мати доступ до певного мінімуму 

соціальних благ, є одним із основних завдань соціального захисту. Це 

забезпечує здатність соціального захисту не допускати різкого погіршення 

стану соціальної захищеності громадян, рівня соціальних стандартів у 

випадку виникнення негативних соціально-економічних явищ і процесів. На 

наш погляд, це особливо актуально щодо осіб, які здійснюють публічну, 

професійну, політично неупереджену діяльність із практичного виконання 

завдань і функцій держави. Так, слід відмітити, що стосовно державних 

службовців, то, окрім загального призначення соціального захисту, він 

означає створення необхідних умов і для їхньої нормальної службово-

трудової діяльності, вжиття заходів із реалізації їхніх функціонально-

посадових повноважень [175, с. 213], адже, як слушно відзначено в 

літературі, недостатня розробленість правового положення державних 

посадових осіб викликає невпевненість окремих працівників у правомірності, 

доцільності і раціональності своїх дій, призводить до соціальної і 

професійної апатії [186, с. 359]. Такий стан може негативно вплинути на 

якість виконання державними службовцями завдань і функцій держави, що 

позначиться на ефективності державного управління в цілому, оскільки 

ефективність, сталість державної служби досягається насамперед за рахунок 

формування інтересу до неї державних службовців з на основі оцінки її як 

соціально корисної та престижної службово-трудової діяльності [187, с. 37].  

Однак, з нашої точки зору, лише завданням запобігання, завчасного 

попередження негативних соціально-економічних явищ і процесів 

соціальний захист взагалі і державних службовців зокрема не вичерпується. 

У цьому контексті погодимося із думкою, що завдання соціальної політики 

неможливо вирішити, не поставивши в центрі уваги людину, не 

забезпечивши умов для її належного розвитку і самореалізації, саме тому 

соціально значущими завданнями держави в сучасних умовах є створення 

умов і подолання перепон на шляху реалізації прав і свобод, можливостей і 

здібностей людини, а також виконання соціальних завдань, спрямованих на 
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відновлення й розвиток людського капіталу, що є необхідною умовою для 

економічного розвитку України [172, с. 115-116]. Такі завдання 

забезпечувального та стимулюючого характеру, безумовно, мають  

реалізовуватися як умова формування резерву для подальшого зростання не 

тільки спроможності держави забезпечувати та гарантувати соціально-

економічні права її громадян, а й створювати підґрунтя для розвитку 

особистості, посилення та зміцнення її власного потенціалу, у тому числі і як 

працівника. Зазначені завдання обумовлені природою соціальної держави та 

втілюються в її соціальній політиці, адже вона жодним чином не 

зосереджується лише на майбутніх загрозах, а також спрямована на 

покращення існуючого становища особи. Так, відзначається, що 

найважливішими завданнями соціальної політики в Україні мають бути: 

стимулювання економічного зростання і підпорядкування виробництва 

інтересам не стільки споживання, скільки створення умов для розширеного 

відтворення; посилення економічної та соціальної активності людини; 

удосконалення системи соціальних гарантій; збереження культурної та 

природної спадщини, національної самобутності; реалізація принципів 

соціальної справедливості; забезпечення єдності соціальної політики на 

державному, регіональному, місцевому, корпоративному (виробничому) 

рівнях [172, с. 200].  

Наведене «широке» бачення завдань соціальної політики 

безпосередньо відображається і у завданнях соціального захисту, який є 

засобом її реалізації. Так, В.В. Лаврухін, досліджуючи питання державного 

управління у сфері соціального захисту населення, дещо ширше підійшов до 

визначення завдань соціального захисту. Зокрема він вказує, що до основних 

завдань соціального захисту належать: забезпечення максимально можливої 

стабільності в соціально-економічному стані людей; захист від чинників, що 

знижують життєвий рівень; створення умов, що дозволяють громадянам 

отримати робоче місце; формування сприятливих умов праці для найнятих 

робітників; захист їх від негативних впливів виробництва; надання 
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матеріальної допомоги тим, кому через об’єктивні обставини вона 

необхідна [188, с. 68-69]. Тобто поряд із завданням захисту населення від 

чинників, що знижують його життєвий рівень, цей науковець виділяє і 

завдання зміцнення існуючого соціального становища особи, створення 

сприятливих умов для реалізації нею своїх соціальних прав.  

Н.П. Флорескул, наприклад, вважає,  що до завдань, які виконує 

соціальний захист населення, слід віднести такі: забезпечення членам 

суспільства прожиткового мінімуму й надання матеріальної допомоги тим, 

кому в силу об’єктивних причин вона необхідна; захист від чинників, що 

знижують життєвий рівень, створення умов, які дозволяють громадянам 

безперешкодно заробляти собі на життя будь-якими способами, що не 

суперечать закону; створення умов, що забезпечують задоволення 

визначеного мінімуму (в обсязі суспільних можливостей із урахуванням 

національно-історичної специфіки) потреб громадян в освіті, медичній 

допомозі тощо; забезпечення сприятливих умов праці для найманих 

робітників, захист їх від негативних впливів індустріального виробництва; 

забезпечення екологічної безпеки членів суспільства; захист громадян від 

злочинних зазіхань; захист цивільних і політичних прав і свобод, що 

відповідають принципам правової, демократичної держави; створення умов, 

що виключають збройні соціальні та міжнаціональні конфлікти, захист від 

політичного переслідування й адміністративного свавілля, забезпечення 

вільного духовного життя, захист від ідеологічного тиску; створення 

сприятливого психологічного клімату в суспільстві в цілому, в окремих 

осередках і структурних утвореннях, захист від психологічного пресингу; 

забезпечення максимально можливої стабільності громадського життя [147, 

с. 38]. Аналіз позиції Н.П. Флорескул засвідчує, що зміст завдань соціального 

захисту одночасно стосується декількох напрямів, а саме: забезпечення 

мінімальних соціальних гарантій; захисту від соціально-економічних явищ, 

які істотно впливають на рівень соціальної захищеності населення; 

забезпечення належних умов для реалізації конституційних прав у сфері 
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праці; створення сприятливого для розвитку та існування особи 

соціального середовища. Зазначена точка зору знаходить підтримку в 

літературі. У ній з цього приводу, зокрема, вказується, що стратегічною 

метою регіональної соціальної політики є створення сприятливого життєвого 

середовища, умов для гідного рівня та високої якості життя всіх 

територіальних спільнот людей і кожної людини [172, с. 72]. 

Тому можна стверджувати, що саме комплексний характер завдань 

соціального захисту, у тому числі і державних службовців, дійсно відповідає 

ролі та характеру цього явища. Таке розуміння змісту його засад та їх 

належна реалізація здатні забезпечити досягнення мети соціального захисту 

державних службовців. Отже, як відзначають О.О. Кочемировська та 

О.М. Пищуліна, сьогодні завданнями системи соціального захисту є такі: 

побудова ефективної системи управління соціальними ризиками; узгодження 

соціальної політики з політикою зайнятості, фінансово-економічною та 

фіскальною політикою; створення для кожної дієздатної та працездатної 

особи умов, що дозволять їй підтримувати свій добробут завдяки власній 

праці; зниження негативного впливу соціальних ризиків за рахунок 

підвищення державних соціальних гарантій сім’ям з дітьми та посилення 

адресності соціальної підтримки; перегляд системи соціальної допомоги 

непрацездатним і найбільш незахищеним членам суспільства; реформування 

політики зайнятості та соціального страхування, зокрема пенсійного; 

трансформація соціальної сфери в напрямі підвищення якості та доступності 

соціальних послуг, визначення стандартів і фінансових умов їх надання; 

формування соціально орієнтованої житлової політики; подолання бідності 

працюючого населення та приведення кількісних і структурних показників 

прожиткового мінімуму у відповідність з потребами соціально-економічного 

розвитку України; реформування сфери охорони здоров’я; відновлення 

довіри суспільства до соціального напряму реформ, здійснюваних урядом 

[181, с. 4-5]. З наведеним баченням завдань системи соціального захисту ми 

цілком згодні. Вважаємо, що ці положення, як явище соціального захисту 
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державних службовців, у повній мірі стосуються даної категорії осіб, які є 

частиною населення України, частиною її громадян. 

У свою чергу, враховуючи особливості правового статусу державних 

службовців, на що слушно звертають увагу науковці [189, с. 293-313], 

зауважимо, що їх соціальний захист має і певну специфіку. Фахівці прямо 

вказують на те, що соціальний захист та соціальне забезпечення державних 

службовців відрізняється від соціального захисту населення в цілому [190, 

с. 177]. Тому наведені вище загальні завдання соціального захисту 

розширюють свій перелік за рахунок врахування спеціальних завдань 

соціального захисту, які повинні реалізовуватися в інтересах державних 

службовців. Вважаємо, що ця специфіка полягає у тому, що чинне 

законодавство має гарантувати державному службовцю такі соціально-

економічні умови, які повинні забезпечити належне виконанням ним своїх 

посадових обов’язків [187, с. 37-38]. З цією позицією ми цілком згодні. 

Щодо завдань соціального захисту державних службовців, то, на думку 

Р.П. Луцького, основні з них полягають у наступному: збалансуванні 

законодавчо встановлених обмежень їхніх трудових прав додатковими 

заходами матеріального забезпечення; стимулюванні бажання таких осіб 

здійснювати важливу для держави трудову діяльність; компенсуванні 

втрачених засобів до існування при виникненні обставин, передбачених 

законодавством; забезпеченні стабільності кадрів у державній службі [167, 

с. 11]. 

М.І. Іншиним визначено наступні змістовні основи соціально-

правового захисту державних службовців: а) підвищення престижності 

державної служби; б) достатньо високе, регулярно виплачуване грошове 

забезпечення, розміри якого мають підвищуватися з ростом кваліфікації, 

збільшенням стажу службово-трудової діяльності; в) створення нормальних 

умов служби, забезпечення приміщенням, транспортом, телефонами, 

правильна організація розпорядку і режиму робочого дня; г) державне 

страхування, гарантоване високе пенсійне та медичне забезпечення; 
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ґ) безперервне забезпечення службової перспективи, стабільність 

службово-трудових відносин, підвищення рівня кваліфікації [170, с. 26]. 

Відповідно до вищезазначеного визначимо наступні змістовні 

характеристики завдань соціального захисту державних службовців.  

Під завданнями соціального захисту державних службовців як 

складової концептуальних основ соціального захисту цієї категорії осіб 

пропонуємо розуміти визначену у нормативно-правових актах систему дій та 

заходів, які необхідно здійснити органам та їх посадовим особам, 

уповноваженим на реалізацію соціального захисту державних службовців, 

для досягнення мети соціального захисту цієї категорії працюючих громадян 

України, зміст яких обумовлений характером соціальної політики держави та 

відображає сутність призначення соціальної держави і демократичний, 

соціальний та правовий характер державного управління. 

При цьому, враховуючи відзначену вище специфіку соціального 

захисту державних службовців, поділимо їх на окремі види за критерієм 

спрямованості: загальні завдання соціального захисту державних службовців 

– ті, що спрямовані на соціальний захист соціально-економічних та 

культурних прав державних службовців як громадян України; спеціальні 

завдання соціального захисту державних службовців – ті, які спрямовані на 

соціальний захист їх як осіб із специфічним правовим статусом. Між цими 

завданнями немає суперечностей, ці види завдань соціального захисту 

державних службовців доповнюють одне одного, сприяючи максимально 

повній та всебічній реалізації мети соціального захисту даної особливої 

категорії працюючого населення України.  

При визначенні завдань соціального захисту державних службовців 

додаткову увагу звернемо на позицію М.І. Іншина, який слушно вказує, що 

основними заходами соціального захисту державних службовців на 

сучасному етапі розвитку суспільства, держави та державної служби є: 

державне обов’язкове особисте страхування; державне пенсійне 

забезпечення; медичне обслуговування; державна соціальна допомога; пільги 
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та компенсації, а об’єктом соціального захисту державного службовця є 

майнова сфера – матеріальні блага та послуги, які надаються державою з 

метою забезпечення для даної соціально-професійної групи реалізації всієї 

повноти відповідних правових можливостей [170, с. 27]. Вважаємо, що ці 

заходи та об’єкт обов’язково мають втілитися в завданнях соціального 

захисту державних службовців.  

Отже, до завдань соціального захисту державних службовців віднесемо 

наступні:  

1) загальні завдання соціального захисту державних службовців: 

забезпечення стабільності соціально-економічного становища державних 

службовців, узгодження соціальної політики щодо державних службовців з 

політикою у сфері зайнятості, фінансово-економічною та податковою 

політикою; забезпечення державним службовцям прожиткового мінімуму у 

відповідності до їх потреб та сучасного соціально-економічного розвитку 

України; надання матеріальної допомоги тим державним службовцям, які в 

силу об’єктивних причин потребують її, а також надання соціальної 

допомоги непрацездатним і найбільш соціально незахищеним державним 

службовцям; визначення стандартів і підвищення якості та доступності для 

державних службовців соціальних послуг і фінансових умов їх надання; 

зниження негативного впливу соціально-економічних ризиків, що знижують 

життєвий рівень державних службовців, шляхом підвищення державних 

соціальних гарантій державним службовцям та їх сім’ям; проведення 

ефективної політики зайнятості та соціального страхування державних 

службовців, зокрема пенсійного; створення умов, що дозволяють державним 

службовцям отримати робоче місце та заробляти на достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї, перебуваючи на державній службі, що сприяє 

державним службовцям у підтриманні свого добробуту завдяки власній 

праці; забезпечення задоволення визначеного мінімуму потреб державних 

службовців у реалізації їх соціально-економічних та соціально-культурних 
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прав (у сфері освіти, медичної допомоги, екологічної безпеки, особистої 

безпеки тощо); 

2) спеціальні завдання соціального захисту державних службовців: 

забезпечення сприятливих умов служби, розпорядку й режиму робочого дня 

та демократичних форм управління працею державних службовців, захист їх 

від негативних впливів особливостей службово-трудової діяльності, у тому 

числі створення сприятливого психологічного клімату у структурних 

підрозділах, захист від психологічного пресингу; забезпечення компенсації 

встановлених у законодавстві обмежень трудових та інших особистих прав 

державних службовців додатковими заходами матеріального забезпечення; 

забезпечення високого, регулярно виплачуваного грошового забезпечення, 

розміри якого мають залежати як від стажу та кваліфікації державного 

службовця, так і від результативного, ефективного, доброчесного та 

ініціативного здійснення службово-трудової діяльності; забезпечення 

підвищення престижності державної служби; стимулювання бажання 

державних службовців до удосконалення їх службово-трудової діяльності; 

компенсування втрачених засобів до існування при виникненні обставин, 

передбачених законодавством; забезпечення стабільності розвитку службової 

кар’єри на державній службі шляхом створення службової перспективи, 

стабільності службово-трудових відносин, підвищення рівня кваліфікації; 

державне страхування державних службовців, гарантоване гідне пенсійне 

забезпечення. 

Наступною складовою концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців, яку буде досліджено в цій частині дисертаційного 

дослідження, є функції соціального захисту вказаних осіб. Цей елемент 

концептуальних основ також характеризує соціальний захист державних 

службовців як відповідну систему дій та заходів. Зокрема вказується, що 

функція уособлює певне явище і процес діяльності в конкретних межах [191, 

с. 162]. Але, на відміну від завдань, які визначають, що слід робити для 

соціального захисту державних службовців, функції відображають у 



 

 

134 

загальному вигляді призначення та роль цього явища в межах реалізації 

соціальною державою її сутності щодо даної категорії працюючих громадян 

України. На наш погляд, функції соціального захисту дають можливість 

скласти уявлення про його роль та призначення в контексті реалізації 

державою її соціальної політики. Щодо схожого за природою та значенням 

явища – соціального забезпечення, то фахівці вказують, що його значення в 

житті суспільства визначається тим, які функції воно виконує, які основні 

проблеми дозволяє вирішити. Іншими словами, призначення системи 

соціального забезпечення виявляється у його функціях, через особливості 

яких відображається специфіка правового регулювання (предмета галузі), а 

також його методу [159, с. 20]. Таким чином, аналіз функцій соціального 

захисту державних службовців дасть можливість більш чітко та повно 

встановити його значення для цієї групи осіб, а також уточнити напрямки 

реалізації.  

Так, у мовознавстві поняття «функція» – це робота кого-, чого-небудь, 

обов’язок, коло діяльності когось, чогось; призначення, роль чого-небудь 

[137, с. 1552; 192, с. 675]. Тобто попередньо можна сказати, що функції 

соціального захисту державних службовців – це те коло діяльності, ті види 

роботи, яку соціальний захист вказаних осіб фактично виконує, що 

характеризує його призначення як засобу реалізації соціальної політики в 

сфері державної служби. Щодо застосування поняття «функція» у 

спорідненій сфері, то М.І. Боднарук, характеризуючи функції соціального 

страхування, вказує, що вони дозволили зрозуміти сутність соціального 

страхування в Україні, внутрішні процеси, які відбуваються внаслідок його 

існування [191, с. 164]. Тому функції соціального захисту державних 

службовців мають важливе значення для розуміння його змісту, ролі та 

можливих результатів реалізації. 

Схоже явище у праві – функції права – науковці визначають як 

найбільш істотні напрями його впливу на суспільні відносини, у яких 

розкривається загальнолюдська і класова природа та соціальне призначення 



 

 

135 

права [193, с. 101], або як основні напрямки правового впливу на 

суспільні відносини з метою їхнього упорядкування, де термін 

«функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення 

його функцій у суспільних відносинах [164, с. 233]. Як бачимо, функції 

права, по-перше, характеризують діяльність цього явища, по-друге, 

визначають спрямування його дії, по-третє, дають уявлення про роль і 

призначення в регулюванні суспільних відносин.  

Схожим чином характеризується і поняття «функції держави». 

Наприклад, А.Є. Краковська, досліджуючи поняття соціальної функції 

держави, визначає його як пов’язані між собою напрямки цілеспрямованої 

правомочної діяльності держави регулятивно-управлінського характеру, що 

зумовлені рівнем та специфікою розвитку суспільних відносин (включаючи й 

ті відносини, на основі яких була конституйована сама держава і державна 

влада) [194, с. 15]. З цієї характеристики функцій держави цікавою видається 

вказівка на те, що вони «зумовлені рівнем та специфікою розвитку 

суспільних відносин». У цьому контексті А.Є. Краковська додатково 

зауважує, що, виходячи з цього визначення, можна зробити висновок про те, 

що така система функцій будь-якої держави має динамічний і відкритий 

характер. Це, на її думку, означає, що ця система зазнає постійного впливу 

соціального середовища і реагує на нього шляхом запровадження нових 

видів діяльності, вдосконалення чи уточнення вже існуючих видів діяльності, 

відмовою від тих чи інших сторін діяльності тощо [194, с. 15]. 

Отже, функції соціального захисту державних службовців, окрем того, 

що визначають основні напрямки його дії, також повинні носити динамічний 

і відкритий характер, який зумовлений тим рівнем та специфікою розвитку 

суспільних відносин у сфері соціального захисту, який існує в державі на цей 

час. Тобто функції соціального захисту державних службовців мають 

відповідати викликам часу, які виникають і в сфері соціального захисту 

державних службовців, шляхом, як вказує А.Є. Краковська, «запровадження 
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нових видів діяльності», які здатні задовольнити нові соціальні потреби 

цієї категорії осіб.  

Для підтвердження вказаної нами думки наведемо позицію авторів 

підручника «Право соціального забезпечення в Україні» за редакцією О.М. 

Ярошенка, які також звертають увагу на те, що, хоча основні функції повинні 

мати сталість як одну з необхідних ознак характеристики своєї 

безперервності, тривалості дії, їх природа виявляється в постійному впливі на 

правовідносини, адже вони можуть змінюватися за змістом під дією нових 

правових та економічних механізмів, доповнюватися водночас і розвитком 

самого права й суспільства [159, с. 20]. Саме у такий спосіб і функції 

соціального забезпечення, і функції соціального захисту взагалі та державних 

службовців зокрема мають забезпечувати відповідність стану соціальної 

захищеності вказаних осіб тим правовим та економічним умовам, в яких 

відбувається діяльність осіб із практичного виконання завдань і функцій 

держави. 

З приводу характеристик функцій у соціальній сфері, то переважна 

більшість науковців визначає їх саме через поняття «напрям діяльності», 

«роль», що підтверджує попередньо наведене нами розуміння поняття 

«функції соціального захисту державних службовців». Наприклад, функції 

соціальної політики – це сукупність тих ролей, які вона виконує в організації 

суспільних відносин, відображаючи інтереси й потреби різних соціальних 

спільнот, груп та індивідів, що стосуються покращення їх соціального 

становища, умов життєдіяльності та подальшого розвитку [172, с. 26].  

Функції права соціального забезпечення Б.І. Сташків визначає як 

напрямки впливу на процес формування відповідної галузі права та реалізації 

норм у суспільних відносинах у сфері соціального забезпечення з метою 

здійснення мети і завдань держави щодо соціального забезпечення та захисту 

населення. А ознаками функцій права соціального забезпечення, на його 

думку, є такі: 1) вони являють собою основні напрямки правового впливу; 

2) об’єктом їх правового впливу є суспільні відносини в сфері соціального 
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забезпечення; 3) вони обумовлені соціальним призначенням права 

соціального забезпечення; 4) вони виражають суть права соціального 

забезпечення; 5) вони мають сталий характер, оскільки існують тривалий час; 

6) здійснюються в певній формі і певними методами [173, с. 177]. 

М.І. Боднарук же під функціями соціального страхування пропонує 

розуміти сукупність напрямів діяльності системи соціально-економічних 

відносин у сфері забезпечення належних соціально-економічних умов для 

працівників унаслідок настання соціальних ризиків [191, с. 162]. На думку 

вченого, ознаками функцій соціального страхування є наступні: 

1) виступають головними соціально значущими напрямами покращення 

соціального добробуту малозабезпечених громадян; 2) характеризуються 

постійністю та системністю, оскільки  діють безперервно; 3) їм притаманна 

динамічність – у процесі їх постійної дії можливі зміни у зв’язку з 

реформуванням усієї системи соціального страхування, вони також є 

вторинними щодо завдань соціального страхування, що й обумовлює їх 

тенденцію до розвитку та вдосконалення; 4) відзначаються об’єктивністю – 

функції соціального страхування обумовлюються соціально-побутовими 

потребами суспільства; 5) мають комплексний характер – вони наповнені не 

лише соціальними, а й економічними та політичними відносинами [191, 

с. 163-164].  

Для прикладу наведемо також визначення поняття «функції соціальної 

роботи», під яким розуміють окремі, відносно самостійні, але тісно пов’язані 

види відповідної діяльності щодо виконання соціальної роботи [195, с. 360]. 

Із вищезазначеними визначеннями та ознаками понять функцій у 

соціальній сфері ми цілком згодні. Додамо те, що, як слушно вказується 

науковцями, функції наведених вище явищ – це не поодинокі відокремлені 

напрями реалізації призначення соціальної політики, соціального захисту, 

права соціального забезпечення та соціального страхування, а певна 

взаємопов’язана їх система. Адже саме завдяки такому системно-

структурному зв’язку між функціями соціального захисту державних 
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службовців він стає цілісним засобом регулюючого впливу на весь 

комплекс суспільних відносин у цій сфері. Тому погодимося із 

М.М. Руженським, який за результатами дослідження питання соціального 

захисту населення в умовах формування ринкової моделі економіки України 

вказує, що кожна окрема його функція не відокремлена від іншої 

неподоланними межами, а має місце їхня взаємодія, в деяких випадках – 

переплетення дій, що характерне для цілісної системи, якою є соціальний 

захист населення [183, с. 117]. 

На цій підставі та з урахуванням наведених вище міркувань щодо 

розуміння значення терміна «функція» поняття «функції соціального захисту 

державних службовців» охарактеризуємо як систему основних напрямів 

регулюючого впливу на суспільні відносини з приводу забезпечення 

соціально-економічних прав державних службовців та формування 

соціального і трудового потенціалу державної служби, які обумовлюються 

рівнем соціально-економічних умов, що існують в державі на певний час, та 

характеризують призначення соціального захисту державних службовців як 

засобу реалізації соціальної політики в сфері державної служби.  

Щоб виділити конкретні функції соціального захисту державних 

службовців, проаналізуємо погляди вчених на зміст функцій, які 

виконуються суміжними із досліджуваним нами об’єктом явищами 

соціальної сфери. Зокрема це функції соціальної політики, функції 

соціального забезпечення, функції соціального страхування. Вважаємо, що 

соціальний захист державних службовців як системно пов’язане із ними 

явище виконує схожі функції. На цю особливість і можливість такого 

підходу нами було вказано у попередній частині дисертаційного 

дослідження.  

Як зауважують автори монографії «Соціальна політика в Україні: реалії 

та перспективи оновлення» за редакцією В.Г. Никифоренка, більшість 

дослідників виділяють такі основні функції соціальної політики: 

забезпечення соціальної сталості суспільної системи, її соціальної безпеки; 
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забезпечення політичної сталості влади; забезпечення такого розподілу 

влади і власності в народному господарстві, котрий би визнавався більшістю 

населення справедливим і не вимагав би боротьби за подальший їх 

перерозподіл; налагодження такої системи розподілу економічних ресурсів, 

яка б значною мірою влаштовувала переважну більшість населення країни; 

забезпечення суспільством і державою необхідного й достатнього рівня 

екологічної безпеки населення; забезпечення суспільством і державою не 

тільки необхідного й достатнього рівня соціальної захищеності населення в 

цілому, але й кожної його соціальної верстви зокрема [172, с. 26-27]. 

Щодо функції соціального забезпечення, то автори підручника «Право 

соціального забезпечення в Україні» за редакцією О.М. Ярошенка 

вирізняють такі чотири основні функції: економічна (полягає в заміщенні 

заробітку, втраченого людиною у зв’язку з віком, непрацездатністю або 

втратою годувальника, частковим відшкодуванням додаткових витрат у разі 

настання певних життєвих обставин, у наданні мінімальної грошової або 

натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також у сприянні 

розвитку суспільного виробництва в цілому й окремих галузей господарства 

зокрема), соціально-реабілітаційна (пов’язана із задоволенням специфічних 

потреб осіб похилого віку і непрацездатних громадян), політична (передбачає 

підтримку соціальної стабільності в суспільстві, де існують значні 

відмінності в рівні життя різних верств громадян) й демографічна (покликана 

стимулювати зростання народонаселення країни, відтворення її здорового 

покоління, збільшення тривалості життя громадян) [159, с. 22-25]. 

М.І. Боднарук функції соціального страхування за сферою дії поділяє 

на такі види: соціальні (захисна, соціально-реабілітаційна, соціально-

ризикова), економічні (економічна, контрольна, збереження і примноження 

коштів) та політичні (соціальної рівності та диференціації, політично-

стабілізуюча (запобіжна)) [191, с. 163]. О.М. Круглов до системи функцій 

соціального страхування вважає необхідним включати наступні функції: 

організаційну (формування грошових фондів і перерозподіл), політичну 



 

 

140 

(зменшення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих і 

непрацюючих громадян та сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних 

соціальних груп населення), охоронну (застосування цілої низки заходів, 

спрямованих на те, щоб право не було порушено), захисну (заходи, 

спрямовані на відновлення того стану речей, який існував до настання 

негативного соціального явища), демографічну (забезпечення кількості і 

структури трудових ресурсів) [196, с. 466-467]. І хоча вказані автори 

наводять різні за назвою функції, але порівняння їх змісту вказує, що і 

М.І. Боднарук і О.М. Круглов характеризують одні й ті ж явища. 

На думку Н.П. Борецької, функції системи соціального захисту 

полягають у зменшенні соціальних ризиків, які вимірюються на основі 

механізму соціальної експертизи стосовно відповідності запроваджуваних 

заходів державним соціальним стандартам (нормативам) і вимогам 

забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожного громадянина 

[168, с. 11]. Тобто вказана система виконує соціальні та економічні функції. 

Як і у випадку із завданнями соціального захисту державних 

службовців, враховуючи наявність у цього засобу забезпечення соціально-

економічних прав державних службовців як загальних, так і специфічних 

рис, функції досліджуваного виду соціального захисту також доцільно 

поділити на загальні та спеціальні. Саме така позиція висловлюється в 

літературі. У контексті функцій права соціального забезпечення 

пропонується їх поділ на загально-соціальні (економічна, політична, 

соціальна, реабілітаційна, демографічна, інформаційна) та спеціально-

юридичні (регулятивна та охоронна) [173, с. 179]. У цілому такий підхід 

можна підтримати.  

В аспекті нашого дослідження цікавою видається точка зору 

М.М. Руженського, який під час дослідження соціального захисту населення 

в умовах формування ринкової моделі економіки України окрему увагу 

приділив питанню функцій соціального захисту [183]. Так, у результаті 

проведеного аналізу цей автор функції системи соціального захисту 
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населення поділяє на загальні (пов’язані з процесами функціонування й 

розвитку суспільних відносин у цілому), спеціальні (відносно відокремлені 

напрями його дії, які забезпечують функціонування і розвиток окремих 

складових суспільних відносин) та допоміжні (сприяють нормальному 

здійсненню загальних та спеціальних функцій) [183, с. 111, 113, 117]. 

М.М. Руженський до загальних функцій соціального захисту відносить такі 

функції: утвердження і відтворення складових суспільних відносин; 

сприяння соціально-економічному розвитку й забезпеченню соціальної 

стабільності; превентивну (попереджувальну) функцію; регулятивну 

функцію; інтегративну функцію [183, с. 111-113]. До спеціальних функцій 

соціального захисту, на думку науковця, належать такі функції: адаптаційна 

функція; інноваційна функція; розподільна функція; стимулююча функція; 

функція задоволення багатьох потреб тих осіб, котрі мають на це право [183, 

с. 113-115]. Допоміжними функціями соціального захисту, з точки зору 

М.М. Руженського, є такі: комунікативна функція; транслююча функція; 

контрольна функція; профілактично-виховна функція [183, с. 115-116]. В 

цілому вважаємо, що слід підтримати наведену класифікацію та перелік 

виділених М.М. Руженським функцій. Але водночас зауважимо, що з 

урахуванням того, що функції соціального захисту – це основані напрями 

його реалізації, впливу на суспільні відносини у цій сфері, виділяти 

допоміжні функції як щось другорядне недоцільно.  

Тому, враховуючи специфіку соціального захисту державних 

службовців, який їм забезпечується і як громадянам України, і як особливій 

категорії працюючих осіб, в залежності від ролі функції соціального захисту 

державних службовців поділимо на такі види: загальні функції соціального 

захисту державних службовців, які спрямовані на соціальний захист 

соціально-економічних та культурних прав державних службовців як 

громадян України; спеціальні функції соціального захисту державних 

службовців, що  спрямовані на соціальний захист їх як осіб із специфічним 

правовим статусом. Водночас акцентуємо увагу на тому, що між ними немає 
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суперечностей, ці види функцій соціального захисту державних 

службовців доповнюють один одного, сприяючи максимально повній та 

всебічній реалізації мети соціального захисту цієї особливої категорії 

працюючого населення України.  

Узагальнюючи наведене щодо функцій соціального захисту державних 

службовців як складових концептуальних основ соціального захисту цієї 

категорії працюючих громадян України, зробимо висновок, що до функцій 

соціального захисту державних службовців належать наступні функції:  

1) загальні функції соціального захисту державних службовців: 

економічна (забезпечення задоволення соціально-економічних та соціально-

культурних прав державних службовців, надання відповідних видів 

соціальної, грошової або натуральної допомоги у передбачених законом 

випадках, сприяння соціально-економічному розвитку й забезпечення 

соціальної стабільності); політична (забезпечення підтримання соціальної 

стабільності в суспільстві, соціальної рівності та диференціації в соціальному 

захисті); регулятивна (забезпечення відтворення і розвитку суспільних 

відносин у сфері розподілу і перерозподілу економічних благ та ресурсів між 

особами, які потребують такого захисту); охоронна (захисна) (забезпечення 

охорони та захисту суспільних відносин та соціально-економічних і 

соціально-культурних прав державних службовців від незаконних обмежень 

або порушень, відновлення статусу особи, який існував до його порушення); 

демографічна (забезпечення стимулювання зростання кількості і підвищення 

якості трудових ресурсів, збільшення тривалості життя громадян); 

превентивна (попереджувальна) (забезпечення запобігання негативним 

соціально-економічним явищам, процесам та їх наслідкам); 

2) спеціальні функції соціального захисту державних службовців: 

організаційна (забезпечення створення механізмів формування відповідних 

фондів і їх перерозподілу, а також сприяння реалізації завдань соціального 

захисту державних службовців); соціально-захисна (соціально-

реабілітаційна) (забезпечення задоволення специфічних потреб державних 
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службовців похилого віку та непрацездатних державних службовців); 

інформаційна (забезпечення інформування державних службовців та членів 

їх сімей про стан, характер та зміст соціального захисту, наявні можливості 

для задоволення їх соціально-економічних та соціально-культурних прав); 

стимулююча (забезпечення створення умов для максимально повної та 

ефективної реалізації особи на державній службі впродовж максимально 

можливого часу її перебування на державній службі); контрольна (здійснення 

контролю за досягненням мети та дотриманням засад соціального захисту 

державних службовців, належною реалізацію його завдань, а також 

дотриманням соціально-економічних та соціально-культурних прав 

державних службовців).  

Підводячи підсумок наведеної у підрозділі характеристики завдань та 

функцій соціального захисту державних службовців, відзначимо, що ці 

категорії як складові концептуальних основ соціального захисту даної 

категорії працюючих громадян України визначають досліджуване явище з 

позиції його функціонування. Вони дають можливість скласти уявлення про 

напрями та зміст відповідних дій та заходів, які необхідно вживати на шляху 

досягнення мети соціального захисту державних службовців. Завдання та 

функції соціального захисту державних службовців також дозволяють 

встановити цінність та роль досліджуваного нами засобу забезпечення і 

гарантування соціально-економічних права цих осіб, створення підґрунтя для 

розвитку їх особистості, посилення та зміцнення їх власного потенціалу, у 

тому числі і як специфічної групи працівників, які здійснюють особливу 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.  

 

2.4 Рівні соціального захисту державних службовців в Україні 

 

Дослідивши у попередніх підрозділах роботи питання сутності, змісту 

та структури концептуальних основ соціального захисту державних 

службовців, провівши аналіз таких їх складових, як мета та принципи, 
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завдання та функції, пропонуємо звернути увагу на характер здійснення 

цього засобу реалізації соціальної політики держави. Мається на увазі, що 

соціальний захист державних службовців виступає цілісним явищем, але 

його реалізація відбувається як щодо всіх державних службовців в цілому, 

так і щодо кожного державного службовця окремо. Так, В.В. Лаврухін 

відзначає, що соціально-економічні основи ефективного розвитку 

соціального захисту мають специфічні характеристики за рівнями соціально-

економічної системи, вони обумовлюються структурою суспільного 

виробництва, відображають відповідні цілі, завдання, критерії, інтереси і 

закономірності розвитку соціального захисту на сучасному етапі [178, с. 62]. 

З урахуванням цієї тези слід вести мову про те, що за певною системою ознак 

соціальний захист державних службовців в Україні може мати відповідні 

рівні своєї реалізації. Саме тому розкриття основного питання цього 

підрозділу дисертаційного дослідження пов’язується нами із з’ясуванням 

змісту та форм прояву такого явища, яким виступає соціальний захист 

взагалі, а також такого його видового прояву як соціальний захист державних 

службовців.  

Так, поняття «соціальний захист», яке прийшло на зміну поняттю 

«соціальне забезпечення», яке за обсягом та змістом є ширшим від 

останнього [170, с. 26], адже останнім у радянський період історії позначали 

сукупність державних заходів, пов’язаних із забезпеченням громадян у 

старості та у разі непрацездатності, з піклуванням про дітей, з медичним 

обслуговуванням та лікуванням [197, с. 136], можна розглядати як право 

людини. Як вказує Г.О. Яковлєва, соціальний захист – це конституційне 

право людини, що закріплене в Конституції України та міжнародних 

правових документах, на отримання від держави того чи іншого виду 

безповоротної матеріальної допомоги, що спрямована на забезпечення 

гідного рівня життя особи, яка за тих чи інших життєвих обставин потребує 

такої допомоги [162, с. 103]. Але забезпечення прав особи, у тому числі і 

права на соціальний захист особи або певної категорії осіб та надання їм 



 

 

145 

доступу до цього права, повноцінна реалізація його складових є 

обов’язком держави, який вона має здійснювати як щодо всіх, так і щодо 

кожного громадянина.  

З цього приводу погодимося із А.В. Гончаровим, який зазначає, що у 

широкому розумінні соціальний захист є змістом соціальної функції 

держави, системою економічних, юридичних, організаційних заходів щодо 

забезпечення основних соціальних прав людини та громадянина в державі 

[156, с. 127]. Тобто цей захист надається, формується і забезпечується саме 

завдяки діяльності держави через виконання нею перед людиною свого 

обов’язку у різних сферах її буття. Тому винятково держава повинна 

нормативно його закріпити як право особи та забезпечити створення 

відповідного механізму його реалізації як обов’язку в межах реалізації нею її 

соціальної функції. Причому вчені вказують на взаємозв’язок та 

взаємозалежність соціальної держави, її функцій та соціального захисту. Так, 

відзначено, що соціальний захист – необхідний елемент функціонування 

будь-якої розвиненої держави, а реформування системи соціального захисту 

виступає одним із кроків в напрямі формування соціальної держави [147, 

с. 34, 44]. Саме тому держава, яка позиціонує себе як демократична та втілює 

у своїй діяльності ідею соціальної держави, обов’язково має забезпечити 

формування та реалізацію відповідної концепції механізму соціального 

захисту, частиною якої слід вважати питання структури та рівнів здійснення 

соціального захисту. Лише у такому разі можна отримати дієвий механізм як 

ствердження цінностей соціальної держави, так і дійсно дієвого соціального 

захисту населення та окремих його категорій.  

Дослідження соціального захисту державних службовців з точки зору 

рівнів його реалізації як складової структури (взаєморозміщення та 

взаємозв’язок складових частин цілого; будова [137, с. 1405]) 

концептуальних засад дає можливість більш системно та комплексно 

охарактеризувати це явище. Ми вважаємо також, що уточнення рівнів 

реалізації вказаного механізму здійснення соціального захисту дасть 
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можливість більш повно та всебічно виявити шляхи та особливості його 

реалізації, у тому числі і щодо державних службовців. Адже, як з цього 

приводу вказується у фаховій літературі, соціальна захищеність 

поширюється на всіх людей, однак форми, методи, рівень їх захисту різні. Це 

багатоступенева і багаторівнева система, яка покликана виконувати дві 

основні функції, а саме: 1) компенсувати наслідки бідності (соціальна-

аліментарна) через надання адресної допомоги; 2) створювати умови для 

участі громадян у соціальному страхуванні під час активного періоду свого 

життя (емеритально-страхова) [169, с. 141]. Наведені завдання соціального 

захисту повністю поширюються на досліджувану нами категорію осіб.  

Але слід зазначити, що державні службовці є окремою групою 

працездатного населення нашої держави. При цьому їх правовий статус має 

власні відмінності, на що слушно вказується науковцями [189, с. 293-313]. 

Саме тому їх соціальний захист – це структуроване явище, яке має відповідні 

прояви та характерні особливості своєї реалізації. Розглянемо структурні 

(видові) рівні соціального захисту державних службовців в Україні. 

Так, у першу чергу, державні службовці є громадянами України, на 

яких повністю поширюються гарантії соціального захисту та соціального 

забезпечення. Державні службовці, безумовно, є носіями передбачених у 

статтях 3, 8, 23, 24, 26, 46, 48, 49, 52, 56, 64 Конституції України соціально-

економічних та інших прав. Ці особи також повинні розраховувати на те, що 

їх статус та права охоплюються дією положень таких загальновідомих і 

основоположних міжнародно-правових актів у соціальній сфері, як Загальна 

декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права, Європейська соціальна хартія (переглянута) та ряд інших. 

На державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом 

України «Про державну службу», поширюється дія норм законодавства про 

працю (ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну службу») [68]. Зокрема 

щодо ролі законодавства про працю, то вказується, що правовий статус 

державного службовця як учасника трудових правовідносин розглядається як 
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комплекс його прав та обов’язків, встановлених законодавством, 

колективним та трудовим договорами, актами державних органів та установ, 

які визначають його становище в суспільній організації праці [198, с. 8]. 

Відзначимо також, що соціальні, економічні та культурні права державних 

службовців виступають об’єктом забезпечення соціальної політики держави. 

Як зауважують автори монографії «Соціальна політика в Україні: реалії та 

перспективи оновлення» за редакцією В.Г. Никифоренка, до числа основних 

функцій соціальної політики належить функція забезпечення державою не 

тільки необхідного й достатнього рівня соціальної захищеності населення в 

цілому, але й кожної його соціальної верстви зокрема [172, с. 26-27]. Саме 

тому щодо державних службовців діють елементи загальної системи 

соціального захисту. 

Отже, вкрай важливо підкреслити, що найважливішою умовою 

соціальної захищеності особистості є закріплення в нормативно-правових 

актах її соціально-культурних і соціально-економічних прав, реалізація яких 

сприяє підвищенню добробуту громадян, закріпленню принципу соціальної 

справедливості та безпечного існування. На державних службовців 

поширюється дія загальних нормативних актів, які регулюють соціальний 

захист усіх громадян без винятку. Це, так званий, базовий рівень, до якого 

відносять такі основні законодавчі акти, як Конституція України, Кодекс 

законів про працю України, Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, закони України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

України», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», інші 

загальні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти. Але державні 

службовці потребують також диференційного підходу в регулюванні 

соціального захисту, що випливає безпосередньо із спеціальних цілей і 
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завдань певного державного органу, характеру службово-трудових 

функцій, специфіки їхнього правового статусу [175, с. 216].  

Тому поряд із наведеною вище вказівкою на загальні витоки 

соціального захисту державних службовців, слід звернути увагу на те, що 

вони є специфічною, окремою категорією працюючого населення України. У 

цьому контексті багатьма вченими висловлюється думка щодо доцільності 

доповнення Кодексу законів про працю України нормами, які б визначали 

державних службовців як окрему категорію працівників, права і обов’язки 

яких, окрім трудового законодавства, встановлюються спеціальними 

нормативними актами [199, с. 7]. Про це вже, зокрема, говорилось при 

посиланні на норми Закону України «Про державну службу». На цій підставі 

Р.П. Луцький цілком обґрунтовано вказує, що загальний та професійний 

соціальний захист є двома різними видами національної системи соціального 

захисту, відмінними між собою за суб’єктами, підставами та змістом 

державних гарантій, де професійний соціальний захист – це встановлені 

державою приписи, що спрямовані на забезпечення додаткових та 

підвищених гарантій працівникам, пов’язаним із здійсненням трудової 

діяльності, та особам, які з огляду на природні та професійні ризики 

припинили виконання такої діяльності [167, с. 11]. Суб’єктами такого 

професійного соціального захисту виступають, зокрема, державні службовці. 

У цьому контексті погодимося із позицією авторів наукової праці 

«Соціальний захист населення України» за загальною редакцією 

В.М. Вакуленка та М.К. Орлатого, які зазначають, що структурно соціальний 

захист має такі складові: а) державний соціальний захист – загальна система 

соціального захисту (загальнообов’язкове державне страхування та державна 

соціальна допомога); б) спеціальний соціальний захист; в) додатковий 

соціальний захист і недержавне соціальне забезпечення (недержавне 

пенсійне забезпечення та недержавні соціальні послуги) [200]. 

Таким чином, слід стверджувати, що за особливістю правового статусу 

державних службовців як учасників загальних трудових (службово-
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трудових) відносин їх соціальний захист в Україні за своєю структурою 

складається із: 

–  загального соціального захисту державних службовців; 

– спеціального (професійного) соціального захисту державних 

службовців.  

Відмінність між ними не тільки в завданнях, а й у правовій базі, якою 

виступає загальне законодавство про соціальний захист (Основи 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів України», «Про пенсійне забезпечення», 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про 

прожитковий мінімум» та ряд інших) та спеціальне законодавство (закони 

України «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про державну службу», «Про Службу безпеки України», 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та інші). 

Наступним аспектом, який сприяє розумінню рівнів реалізації 

соціального захисту державних службовців, слід вважати відображення в 

його змісті особливостей структури одного із визначальних чинників, який 

лежить в основі виокремлення як окремого виду соціального захисту цієї 

категорії працюючих громадян України, а саме державної служби. Зокрема 

В.Я. Малиновський звертає увагу на те, що державна служба України – це 

явище, яке можна охарактеризувати, виходячи з різних аспектів, зокрема у 

структурному аспекті державна служба – це система органів держави, кожен 

з яких відповідно до предмета його компетенції може бути названий 

службою, наприклад, митна служба, Служба безпеки та ін.  [44, с. 427]. 

М.І. Іншин з цього приводу цілком слушно вказує, що трудова діяльність 

державних службовців щодо виконання завдань і реалізації функцій 
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державно організованого суспільства відбувається в різних за характером 

та природою державних органах, де така диференціація і спеціалізація 

забезпечують основу для поділу державної служби на види [170, с. 25, 27]. 

Тобто можна відзначити той факт, що відповідно до характеру 

виконуваних завдань і функцій держави та виду органу проходження служби 

поняття «державна служба» має декілька значень. Воно, зокрема, вживається 

в «широкому» та «вузькому» значеннях. Наприклад, А.М. Бритько вказує, що 

як комплексний інститут, який є як окремим явищем, так і сукупністю 

самостійних компонентів, державну службу доцільно розглядати у широкому 

та вузькому розумінні. У широкому розумінні державна служба – це 

діяльність державних службовців у державних органах та на підприємствах; 

у вузькому – це державно-правовий інститут, що забезпечує професійну, 

публічну та політично нейтральну діяльність державних службовців, 

спрямовану на виконання завдань і функцій держави, що оплачується з 

коштів Державного бюджету [201, с. 96].  

Таку позицію в результаті аналізу поглядів науковців на поняття 

«державна служба» наведено і В.Я. Малиновським. Він зауважує, що 

загальноприйнятим визнається поділ державної служби на два види: 

цивільну (служба в державних органах) і мілітаризовану (військова служба, 

служба в органах внутрішніх справ). Загалом із таким класифікаційним 

підходом можна було б погодитись, якби не виникало питання про загальну 

класифікацію видів служби, яка охоплює ширше від запропонованого коло 

державних служб. Мається на увазі не існуючий сьогодні в Україні перелік 

видів державної служби, визначений Законом України «Про державну 

службу», а загальноприйнята міжнародна практика віднесення до цього 

інституту й інших державних служб, які через зрозумілі обставини зараз не 

можуть бути включені до системи державної служби нашої країни (служба в 

державних установах охорони здоров’я, освіти, вищої школи тощо). Тому, на 

думку В.Я. Малиновського, можна запропонувати таку класифікацію видів 

державної служби: а) загальнофункціональна (адміністративна) служба – 
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служба в органах представницької, виконавчої та судової влади; 

б) спеціалізована служба – служба в органах внутрішніх справ, державної 

безпеки, прокуратури, Збройних Силах України, митниці, податкових 

органах тощо; в) цивільна служба – служба в державних закладах освіти, 

науки, вищої школи, культури, охорони здоров’я, промисловості тощо [44, 

с. 436]. 

Підтвердженням цього висновку є, зокрема, те, що у відповідних 

статусних законах, наприклад законах України «Про державну службу», 

«Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про Службу безпеки України», «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», «Про Збройні Сили України», «Про освіту» та 

інших відповідні їх розділи або статті присвячені питанням соціального і 

правового захисту окремих категорій осіб, які здійснюють діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави у відповідних державних 

органах, установах та організаціях, що виступає додаткової гарантією їх 

правового статусу як працівників. Також зауважимо, що стосовно певних 

категорій осіб, які фактично перебувають на службі у держави та мають 

підстави для додаткового захисту їх соціально-економічних прав, увалено 

спеціальні закони (закони України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів України», «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ та деяких інших осіб» та ряд інших). Тому погодимося із 

М.І. Іншиним, який, наприклад, соціальне забезпечення працівників поліції 

розглядає як окремий різновид соціального захисту цієї категорії осіб. 

Соціальне забезпечення працівників поліції він розглядає як сукупність 

юридичних норм і гарантій, спрямованих на регламентацію професійної 

діяльності Національної поліції за рахунок коштів Державного бюджету у 

напрямах соціальної та матеріальної підтримки працівників поліції у зв’язку 
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із втратою ними працездатності, інвалідністю, настанням пенсійного віку, 

професійними захворюваннями та іншими обставинами, передбаченими 

спеціальними законами [177, с. 273].  

Відповідно, залежно від органу та характеру здійснюваної особою 

державної служби (в її широкому значенні) рівні соціального захисту 

державних службовців в Україні можна поділити на такі види: 

– соціальний захист державних службовців, які проходять 

загальнофункціональну (адміністративну) службу в органах представницької, 

виконавчої та судової влади; 

– соціальний захист державних службовців, які проходять 

спеціалізовану службу в органах Національної поліції, Служби безпеки, 

прокуратури, Збройних Силах, митниці, податкових органах тощо; 

– соціальний захист державних службовців, які проходять цивільну 

службу в державних закладах освіти, науки, культури, охорони здоров’я, 

промисловості тощо. 

Ще одним аспектом, який характеризує рівні соціального захисту 

державних службовців в Україні слід вважати структуру системи державного 

управління, обумовлену соціально-економічною структурою суспільства. 

Так, зазначається, що механізм функціонування та розвитку системи 

державної служби є багаторівневим, оскільки він охоплює всі рівні публічної 

влади: центральний, регіональний, місцевий, з метою підвищення рівня 

системності та цілісності системи державної служби, а також продуктів цієї 

системи – управлінських рішень та послуг [202, с. 21]. З цього приводу також 

вказується, що практика державотворення та становлення державного 

апарату в Україні показує, що структурні перетворення в системі державних 

органів здійснюються, як правило, з центру, однак реформування, зміна 

системи, структури і компетенції центральних органів виконавчої влади 

залежить і від діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування. Розвиток і удосконалення державної служби слід 

пов’язувати з чітким встановленням функцій відповідних органів, а також їх 
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системи, структури, штатів, що дозволить оптимально визначити обсяг 

повноважень по кожній конкретній посаді, кожної посадової особи, 

слугуватиме утвердженню стабільності в системі і структурі органів 

виконавчої влади. Система посад державних службовців має визначатися в 

залежності від структури державного органу, тобто складу його внутрішніх 

підрозділів і форм їх взаємодії [203, с. 26]. У даному аспекті мова йде про 

систему та структуру державної служби, яка є відображенням системи 

органів державної влади. Наприклад, система органів виконавчої 

розкривається в розділі VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи 

виконавчої влади» Конституції України, де обґрунтовано об’єднуються усі 

ієрархічні рівні органів виконавчої влади: вищий, центральний, місцевий 

[204, с. 183]. 

Зазначена обставина істотно позначається на тому, щодо якої за 

обсягом кількості державних службовців та організаційної форми виконання 

ними покладених на них обов’язків застосовуються заходи соціального 

захисту, в якій формі та на яких підставах вони реалізовуються. Стосовно 

характеристики вказаного аспекту, то фахівцями відзначається, що за 

рівнями ієрархії систем управління розрізняють управлінські такі рішення: на 

рівні великих систем; на рівні підсистем; на рівні окремих елементів системи 

[204, с. 111]. На наш погляд, цей аспект також пов’язаний із певними рівнями 

системи державного управління, на яких працюють державні службовці і які 

утворюють відповідні структурні та трудові об’єднання. Вважаємо, що це 

реалізується насамперед через структуру органів, де працюють державні 

службовці та характер груп державних службовців. У кінцевому рахунку це 

впливає на зміст самого соціального захисту, адже його, беручи до уваги 

наші висновки з приводу мети, завдань та функцій останнього, можна 

розглядати як засіб управління соціальним і трудовим потенціалом 

державної служби.  

Об’єктами соціального захисту (соціальної політики) державних 

службовців з урахуванням критеріїв структури управління є суспільство, 
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його класи, соціальні спільноти, окремі особистості, але основним 

об’єктом соціальної політики є особистість, оскільки жодне завдання 

соціального розвитку не може бути здійснене, коли не будуть створені умови 

для самореалізації особистісного потенціалу людини [171, с. 76]. З цією 

точкою зору слід погодитися, адже державна служба починається із окремого 

державного службовця, а її ефективність і дієвість безпосередньо залежить 

від його бажання, здатності та спроможності виконувати завдання і функції 

держави. Як слушно зауважується, економічні чинники виступають, у першу 

чергу, стимуляторами службової діяльності, але лише за адекватної оцінки 

результатів праці та з урахуванням інших елементів соціально-правового і 

морального забезпечення [195, с. 29]. Тому попередньо можна вести мову 

про те, що соціальний захист державних службовців здійснюється на рівні 

державної служби загалом, окремих її організаційних структурних 

складових, окремих видів державної служби та окремого державного 

службовця. Але в підсумку на кожному з рівнів забезпечується досягнення 

загальної мети соціального захисту цих осіб. 

У якості прикладу виділення рівнів соціального захисту державних 

службовців можемо навести певні положення теорії менеджменту персоналу, 

в межах якої звертається увага на те, що на глобальному, національному та 

регіональному рівнях більш поширені у використанні категорії «економічно 

активне населення», «робоча сила», «трудові ресурси» [205, с. 31]. Тобто є 

підстави вести мову про рівень соціального захисту всіх державних 

службовців загалом як окремий напрям, різновид соціальної політики 

держави. Найперше завдання цього різновиду соціального захисту – це 

забезпечення стабільності соціально-економічного становища всіх 

державних службовців, які утворюють економічно активну частину 

державної служби, службово-трудову силу або трудові її ресурси. З цього 

приводу Т.І. Пахомова зауважує, що актуальними для підвищення 

ефективності механізмів функціонування та розвитку системи державної 

служби стають технології ефективного мотиваційного впливу як на окремого 
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державного службовця, так і на систему державної служби в цілому. В 

таких умовах все більшого значення набуває інтелектуальний, організаційно-

комунікативний та емоційний потенціал працівників, вміння діяти в умовах 

невизначеності, знаходити нестандартні шляхи вирішення проблем [202, 

с. 13]. Аналізуючи позицію Т.І. Пахомової, відзначимо, що нами під час 

дослідження мети соціального захисту державних службовців в Україні 

акцентувалась увага на тому, що одним з її аспектів є розвиток державних 

службовців і реалізація ними їх здібностей як невід’ємної складової 

формування соціального і трудового потенціалу державної служби, 

забезпечення соціальної безпеки цих осіб. 

Щодо виділення цих рівнів, то проведемо аналіз точок зору науковців 

на ті чи інші явища, в межах яких або завдяки яким можуть в тому чи іншому 

ступені реалізовуватися заходи із соціального захисту державних 

службовців.  

Наприклад, найважливішими завданнями соціальної політики в Україні 

є забезпечення єдності соціальної політики на державному, регіональному, 

місцевому, корпоративному (виробничому) рівнях [172, с. 200]. Як результат 

її реалізації отримуємо стан соціальної безпеки, який фактично відповідає та 

може бути охарактеризований за тими самими рівнями, на яких він був 

забезпечений завдяки здійсненню державою її соціальної політики. Так, 

М.А. Кальницька вказує, що з огляду на ієрархічну декомпозицію соціальної 

безпеки, в науковій літературі найбільше наукових публікацій стосується 

дослідження її на рівні держави та на рівні окремої людини (населення), на 

регіональному рівні, а також на рівні суб’єктів господарювання [206, с. 568]. 

При цьому враховуємо те, що соціальний захист є засобом реалізації 

соціальної політики, а соціальна безпека – це в тому чи іншому плані 

наслідок реалізації заходів соціального захисту. Тому і сам соціальний захист 

можна на підставі наведених позицій вважати таким, що реалізується на 

державному, регіональному, місцевому, корпоративному (рівні суб’єкта 

господарювання) рівнях та рівні окремої людини. Для підтвердження 
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вищезазначеного наведемо слова А.М. Гриненка, який слушно вказав, що 

конкретні практичні заходи соціальної політики держави повинні 

проводитися саме на основі теорії принципу соціальної справедливості, яка 

передбачає: формування загальної концепції і розробку способів реалізації 

соціальної політики на різних рівнях, включаючи регіональний, рівень 

підприємства, особистісний рівень та забезпечення відповідних нормативних 

основ і відповідних джерел фінансування [152, с. 105]. 

Схожі до наведених нами рівнів соціального захисту виділяють різні 

науковці у свої працях. Наприклад, В.В. Лаврухін залежно від рівнів 

соціально-економічної системи та структури суспільного виробництва 

відносить до них наступні рівні соціального захисту: державний, 

регіональний, місцевий, сімейний і одиничний (рівень члена сім’ї) [178, с. 58, 

62]. З такою позицією важко не погодитися.  

На думку С.І. Бичкова, система соціального захисту України має 

будуватися з урахуванням засади інтеграції її в єдину систему гарантій 

соціального захисту на всіх рівнях: державному та регіональному, рівні 

окремого трудового колективу, з чітким визначенням прав, відповідальності і 

функцій кожного із цих рівнів [158]. З аналізу його позиції можемо виділити 

три рівні система соціального захисту: державний; регіональний; рівень 

окремого трудового колективу. Вважаємо, що така триланкова будова 

системи соціального захисту в Україні загалом відображає основні рівні її 

реалізації. Хоча на підставі аналізу наведених вище позицій можна зробити 

висновок про доцільність розширення цих трьох рівнів за рахунок, як вказує 

В.В. Лаврухін, рівня сімейного і одиничного (рівня члена сім’ї). 

Зазначимо, що включення до рівнів системи соціального захисту 

державних службовців в України ще і рівня одиничного є доволі важливим. 

Адже незважаючи на те, що соціальна політика і соціальний захист 

здійснюються щодо населення України загалом, але в своїй основі, 

ґрунтуючись на засадах соціальної держави, вони основною своєю найвищою 

соціальною цінністю визначають людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
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недоторканність і безпеку, у тому числі і в соціальній сфері. На думку 

Н.Ф. Добрєвої, для того щоб населення схвалювало здійснювану соціальну 

політику, спрямовану на підвищення рівня і якості його життя, необхідно 

визначити та затвердити соціальні орієнтири суспільного добробуту в 

тісному взаємозв’язку з соціальними інтересами населення, враховуючи 

можливості конкретних верств населення, ресурсні умови регіонів для 

надання доступних соціальних послуг [171, с. 78]. Оскільки первинною 

одиницею населення, споживачем соціальних послуг є людина, вона і має 

виступати кінцевим одержувачем заходів із соціального захисту.  

Тому підтримаємо точку зору І.І. Колосовської, яка, враховуючи 

особливості існуючої вітчизняної практики та досвід країн із соціально 

орієнтованою економікою, вбачає основні напрями реформування інституту 

соціальної політики як регулятора розвитку соціальної сфери у зміщенні 

акцентів у вирішенні проблем соціального захисту з центральних державних 

структур на регіональні, підвищенні ролі недержавних громадських 

організацій у реформуванні системи соціального захисту населення [155, 

с. 157]. С.І. Бичков же, здійснивши аналіз сучасної системи соціального 

захисту в Україні, дійшов цілком обґрунтованого висновку, що серед 

основних складових державної соціальної політики можна виділити такі: 

гарантування громадянам України прав на соціальний захист, посилення 

матеріальної підтримки найбільш соціально незахищених верств населення 

та своєчасне надання їм адресної допомоги [158]. Тобто можна відзначити, 

що акцент має зміщуватися із задоволення загальних потреб у бік адресної 

соціальної допомоги та надання соціального захисту тим особам, які дійсно 

його потребують.  

Щодо виділення рівнів системи соціального захисту державних 

службовців, то як підставу для обґрунтування відповідних висновків 

додатково наведемо приклади положень низки законів України, якими 

визначаються елементи структури системи соціальних гарантій, особливо 

трудових прав громадян. Так, мова йде, у першу чергу, про закони України 
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«Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди». 

Віднесення цих актів до складових системи соціальних гарантій та системи 

соціального захисту загалом невипадкове. Наприклад, ст. 1 Закону України 

«Про соціальний діалог в Україні» визначає соціальний діалог як процес 

визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та 

прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування і реалізації 

державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин [207].  

Щодо значення та ролі соціального діалогу у державному управлінні, 

то погодимося із думкою О.М. Петроє, яка слушно вказує, що дієвим 

інструментом у забезпеченні гідної праці для працівників органів державного 

управління та органів місцевого самоврядування є соціальний діалог, який 

виступає невід’ємною умовою забезпечення високої якості послуг для своїх 

громадян, заохочення належного управління та прозорості на державній 

службі, знаходження конкретних способів досягнення стійкого 

національного розвитку та сприяння соціальній згуртованості [208, с. 146]. 

Також звернемо увагу, що акти соціального діалогу визнаються джерелами 

норм права соціального захисту. Так, Т.М. Тарасюк вказує, що 

внутрішньодержавні акти соціального діалогу складають другу велику групу 

договірних актів у сфері соціального захисту, а галузеві та регіональні угоди 

спрямовані на врегулювання більш вузького кола відносин, що складаються в 

певній галузі чи регіоні, адже вони дають можливість враховувати специфіку 

окремих місцевостей чи галузей народного господарства і на основі цього 

забезпечувати додаткові, специфічні гарантії для окремих суб’єктів, що 

підпадають під дію відповідних угод [209, с. 587], зокрема і державних 

службовців. 

Отже, відзначена вказаними авторами важливість та значення цих 

соціальних інститутів гарантування прав працівників, у тому числі і 
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досліджуваної нами категорії працюючих громадян України, дає 

можливість проаналізувати зміст деяких положень вказаних вище законів 

стосовно вирішення питання рівнів системи соціального захисту державних 

службовців. Зауважимо також, що цим питанням присвячено і відповідний 

міжнародний стандарт – Конвенцію про захист права на організацію та 

процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151, прийняту 

Генеральною конференцією МОП 07 червня 1978 року. 

Так, для нашого дослідження цікавою видається визначена у законах 

України «Про соціальний діалог в Україні» і «Про колективні договори і 

угоди» структура рівнів соціального діалогу та колективних договорів, угод. 

Наприклад, відповідно до ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, 

територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях 

на тристоронній або двосторонній основі [207]. У свою чергу, згідно із ст. 2 

Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір 

укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі – 

підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які 

використовують найману працю і мають право юридичної особи, з 

урахуванням тієї обставини, що угода укладається на національному, 

галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній 

основі: на національному рівні – Генеральна угода; на галузевому рівні –

галузеві (міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні – територіальні угоди 

[210]. 

З аналізу наведених положень можна зробити висновок, що певні 

процеси, які, безумовно, пов’язані і стосуються забезпечення соціального 

захисту працівників, у тому числі і державних службовців, реалізуються на 

відповідних рівнях, а саме: національному, галузевому, територіальному, 

локальному. Враховуючи зв’язок інституту соціального діалогу та 

колективних угод із соціальним захистом, цілком обґрунтовано можна вести 
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мову про те, що соціальний захист як ціле стосовно своєї частини 

(соціального діалогу та колективних угод) має ті ж рівні своєї реалізації.  

На цій підставі, а також із урахуванням аналізу точок зору науковців 

щодо рівнів реалізації державного управління, соціальної політики та 

пов’язаних із нею явищ вкажемо, що залежно від соціально-економічної 

структури суспільства та організації державного управління соціальний 

захист державних службовців в Україні має такі рівні реалізації:  

– національний рівень соціального захисту державних службовців; 

– галузевий рівень соціального захисту державних службовців; 

– територіальний рівень соціального захисту державних службовців; 

– локальний рівень (рівень державних підприємств, установ, 

організацій) соціального захисту державних службовців; 

– індивідуальний (одиничний) рівень соціального захисту державного 

службовця. 

Узагальнюючи наведене у підрозділі, зауважимо, що дослідження 

соціального захисту державних службовців вказує на його складну 

структуру, багатоманітність проявів та напрямів реалізації. Все це у 

сукупності утворює його зміст. Останній, беручи до уваги виявлені нами 

рівні існування цього засобу реалізації соціальної політики, є доволі 

різноманітним за своїм складом. Так, відзначено, що соціальний захист 

складається з наступних елементів: правотворчої діяльності державних 

органів щодо видання норм права, у яких закріплюється коло осіб, які 

користуються правом на соціальне забезпечення та захист; об’єктивних 

обставин, що приводять у дію механізм соціального забезпечення та захисту; 

джерел фінансування, розміру соціальних виплат; особливих форм і способів 

надання засобів до існування; порядку здійснення і захисту соціально-

економічних та соціально-культурних прав, а також відповідальності у 

випадку їх порушення; правозастосовної діяльності державних органів щодо 

практичної реалізації заходів соціального захисту і забезпечення; приведення 

в дію правоохоронних механізмів у випадку порушення соціально-
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економічних та соціально-культурних прав [170, с. 26-27]. Але саме 

завдяки реалізації цим різновидом соціального захисту його змісту він і 

досягає своєї мети. Враховуючи важливість та значущість наведення його 

характеристики для формування цілісної концепції соціального захисту 

державних службовців, зазначимо, що наступну частину дисертаційного 

дослідження буде присвячено питанням змісту соціального захисту цієї 

категорії працюючого населення України. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Мета та принципи соціального захисту державних службовців, як і 

сам соціальний захист, не є ізольованими від інших явищ соціальної сфери 

(соціальної держави, її соціальної функції та соціальної політки, а також 

соціального забезпечення як складової соціального захисту). Вони всі 

взаємопов’язані та взаємодіють між собою, знаходячись у відносинах 

взаємозалежності та взаємної обумовленості. Тобто між ними існують сталі 

зв’язки і відношення, які передбачають те, що соціальний захист, з одного 

боку, успадковує певні властивості тих явищ, які лежать в його основі 

(соціальна держава, соціальна функція держави, соціальна політка держави), 

а з іншого – транслює свою специфіку тим явищам, які він охоплює або які є 

його складовими (соціальне забезпечення тощо). Відповідно, певні 

властивості явищ, якими обумовлений соціальний захист, впливають на 

визначення його мети та засад, на яких він базується, адже і мета і принципи 

соціального захисту мають бути пов’язані і відповідати меті і засадам цих 

явищ (меті та засадам соціальної держави, меті і принципам соціальної 

політики держави тощо), забезпечувати їх реалізацію. 

2. Запропоновано розробити та затвердити постановою Кабінету 

Міністрів України Концепцію вдосконалення системи соціального захисту 

державних службовців. Цей акт міг би передбачити та на нормативно-

правовому рівні закріпити мету соціального захисту державних службовців, 

основні засади соціального захисту державних службовців, завдання та 
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функції соціального захисту державних службовців, рівні соціального 

захисту державних службовців, а також визначити основні шляхи та етапи 

реалізації заходів по вдосконаленню системи соціального захисту державних 

службовців. 

3. Держава, яка позиціонує себе як демократична та втілює у своїй 

діяльності ідею соціальної держави, обов’язково має забезпечити 

формування та реалізацію відповідної концепції механізму соціального 

захисту, частиною якої слід вважати питання структури та рівнів здійснення 

соціального захисту. І саме у такому разі можна отримати дієвий механізм як 

ствердження цінностей соціальної держави, так і дійсно дієвого соціального 

захисту її населення та окремих його категорій. 

4. Певні процеси, які, безумовно, пов’язані і стосуються забезпечення 

соціального захисту працівників, у тому числі і державних службовців, 

реалізуються на відповідних рівнях, а саме: національному; галузевому; 

територіальному; локальному. Враховуючи зв’язок інституту соціального 

діалогу та колективних угод із соціальним захистом цілком обґрунтовано 

можна вести мову про те, що соціальний захист як ціле відносно своєї 

частини (соціального діалогу та колективних угод) має ті ж рівні реалізації. 
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Розділ 3 

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1 Напрями та форми соціального захисту державних службовців 

в Україні 

 

Сучасний етап розвитку України пов’язується із розвитком соціальної 

держави. Україна згідно із статтею 1 Конституції України [97] є соціальною 

та правовою державою, тобто такою, у якій забезпечується соціальна безпека 

громадян та створюються необхідні й достатні умови для реалізації 

соціальних прав людини і громадянина, а також така, у якій встановлено 

верховенство права. Тобто відповідно до положень Основного Закону нашої 

держави в Україні забезпечується задоволення соціальних потреб населення, 

у тому числі і державних службовців, і для цього держава здійснює 

відповідну соціальну політику, закріплюючи у законодавстві про державну 

службу відповідні напрями та форми соціального захисту державних 

службовців. Ефективність таких напрямів і форм є показником 

демократичних перетворень у державі та її руху в напрямку інтеграції в 

європейське та світове співтовариство. За таких умов актуалізуються 

питання, пов’язані із соціальним захистом таких особливих категорій 

працівників.  

Проблематики напрямів та форм соціального захисту державних 

службовців торкалися у своїх працях такі науковці: О.О. Андрієнко [211], 

А.М. Балашов [212], М.М. Дєліні [213], Л.М. Князькова [214], І.М. Луцький 

[215], Л.Ю. Малюга [216], Т.В. Новікова [217], П.Д. Пилипенко [218], 

В.В. Роледерс [219] та інші. 
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Професійна діяльність державних службовців спрямована на 

практичне виконання завдань і функцій держави, поставлених перед 

відповідними державними органами [220]. Тому державні службовці 

зазнають відчутного фізичного та психологічного навантаження під час 

виконання своїх службових обов’язків. Окрім того, вони несуть підвищену 

відповідальність за виконання покладених на них повноважень та мають 

додаткові обмеження ряду конституційно встановлених прав у порівнянні із 

іншими працівниками. Наприклад, згідно із статтею 25 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [221] державним 

службовцям заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 

наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 

суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю та входити 

до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Така 

заборона безпосередньо відображається на фінансовому та соціальному 

становищі таких собі, тому варто наголосити на існуванні потреби щодо 

встановлення додаткових гарантій соціального захисту для державних 

службовців, а у зв’язку із цим доцільним є передбачення відповідних 

напрямів та форм соціального захисту у нормах законодавства.  

Напрями соціального захисту державних службовців в Україні є 

категорією, яка об’єднує усі його види. Вживати даний термін доцільніше, 

аніж термін «види соціального захисту», оскільки напрям може охоплювати 

декілька видів соціального захисту. Наприклад, статтею 54 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] передбачено надання 

державним службовцям такого напряму соціального захисту державних 

службовців, як соціально-побутове забезпечення. У даному контексті більш 

доречно вживати термін «напрям соціального захисту державних 

службовців», оскільки він включає два види соціального захисту – надання 

службового житла та матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань. Іншим питанням, яке варто дослідити, є форми 
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соціального захисту державних службовців в Україні. Так, дана категорія 

окреслює специфічний спосіб реалізації соціального захисту державних 

службовців. Як свідчить наше дослідження, питання форм соціального 

захисту у науковій літературі переважно розглядається у загальному порядку, 

стосуючись інституту трудових відносин. Спеціальні форми соціального 

захисту державних службовців малодосліджені на сьогодні. Враховуючи 

актуальну потребу у подальшому реформуванні державної служби, 

необхідно зазначити, що виділені питання є актуальними для дослідження.   

Дане питання є недостатньо вивчене у юридичній науці, у тому числі, й 

тому, що у колі інтересів вчених-правників у контексті державної служби 

України перебувають інші його аспекти, передусім реформаційні, 

законодавчі та процедурні. Тому соціальних захист державної служби в 

Україні переважно перебуває поза інтересами вітчизняних науковців. Серед 

дослідників даного питання відзначимо й тих, які здійснювали дослідження 

більш загальних категорій, до яких належать: В.Б. Авер’янов, В.Б. Битяк, 

Н.Б. Болотіна, С.В. Заболотна, К.С. Зазерін, М.І. Іншин, Ю.В. Іщенко, 

А.В. Кірмач, Ю.В. Ковбасюк, В.Я. Малиновський, О.Ю. Оболенський, 

О.В. Петришин, Т.Л. Постригань, С. М. Серьогін, С.М. Синчук, Б.В. Сташків, 

В.П. Тимощук, М.М. Шумило, Л.П. Шумна. Незважаючи на внесок 

зазначених науковців у теорію соціального захисту державних службовців, 

акцентуємо увагу на тому, що окремі теоретичні структурні елементи на 

сьогодні залишаються невизначеними на науковому рівні. Саме це і 

обумовлює доцільність здійснення дослідження напрямів та форм 

соціального захисту державних службовців в Україні. 

Так, термін «напрям» визначається у Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови як лінія руху або лінія розміщення кого-, чого-

небудь; шлях діяльності, розвитку кого-, чого-небудь; спрямованість якоїсь 

дії, явища; спрямованість думок, інтересів; суспільна, наукова, літературна і 

т. ін. школа, течія, угруповання; ділянка фронту, що розгортає воєнні дії в 

який-небудь бік [137, с. 731]. Хоча більшість із наведених значень не мають 
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нічого спільного із напрямами соціального захисту державних 

службовців, звернемо увагу на значення словосполучень «спрямованість 

якоїсь дії, явища» та «шлях діяльності чого-небудь». Керуючись ними, 

можемо зробити висновок, що напрямом соціального захисту є певне 

конкретне спрямування його дії. Держава, забезпечуючи державним 

службовцям соціальний захист, надає його у визначених напрямах, які, на 

нашу думку, доцільно встановити із норм чинного законодавства про 

державну службу. У свою чергу, Великий тлумачний словник сучасної 

української мови розглядає поняття «форма» як «тип; будову; спосіб 

організації чого-небудь; зовнішній вияв будь-якого явища, пов’язаний із його 

сутністю чи змістом» [137, с. 1543]. Отже, якщо напрям соціального захисту 

державних службовців відображає спрямування дії соціального захисту, то 

форма є його зовнішнім проявом. С.М. Синчук та В.Я. Бурак трактують 

організаційно-правові форми соціального захисту як способи його 

фінансування і здійснення. Значення організаційно-правових форм 

соціального забезпечення вчені вбачають у тому, що вони дають можливість 

найбільш раціонально розподіляти через систему соціального забезпечення 

грошові кошти на основі принципу соціальної справедливості [222, с. 100]. Із 

даної позиції можна зробити висновок, що кожна конкретна форма окреслює 

специфічний спосіб реалізації соціального захисту. Тобто під формою 

соціального захисту державного службовця згідно з таким підходом варто 

розуміти спосіб здійснення соціального захисту. Вираз «принцип соціальної 

справедливості» у даному контексті полягає у тому, щоб форми соціального 

захисту державних службовців відповідали Конституції України, а також тим 

позбавленням окремих прав, яких зазнають державні службовці у зв’язку із 

своєю службовою діяльністю. 

Таким чином, напрям соціального захисту державних службовців 

відображає спрямування дії соціального захисту, а форма соціального 

захисту державних службовців – спосіб його здійснення. Для встановлення 

напрямів та форм соціального захисту державних службовців звернемось до 
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норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[68]. Підкреслимо, що у нормах даного нормативно-правового акта 

передбачені спеціальні напрями та форми соціального захисту. Варто 

враховувати, що на державних службовців поширюються всі ті ж соціальні 

гарантії, які держава передбачила для соціального захисту свого населення. 

Проте в рамках даного дослідження слід, у першу чергу, проаналізувати ті 

напрями та форми соціального захисту, які відповідно до чинного 

законодавства передбачені саме для державних службовців. 

Так, у нормах Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [68] для державних службовців передбачено наступні види 

соціального захисту: виплата надбавок, доплат, премій (стаття 52); надання 

соціально-побутового забезпечення у вигляді надання службового житла або 

матеріальної допомоги (стаття 54); грошова допомога у розмірі 

середньомісячної заробітної плати, яка виплачується разом із наданням 

щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів 

(стаття 57); пенсійне забезпечення (стаття 90). Із цих норм ми виділимо 

наступні напрями соціального захисту державних службовців:  

1) матеріальний напрям;  

2) соціально-побутовий напрям;  

3) оздоровчо-рекреаційний напрям; 

4) пенсійний напрям. 

Матеріальний напрям соціального забезпечення державних службовців 

полягає у тому, що, окрім, власне, фінансового забезпечення у формі 

заробітної плати, державні службовці можуть отримувати додаткове 

матеріальне забезпечення, передбачене статтею 52 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68]. При цьому матеріальний 

напрям соціального забезпечення державних службовців охоплює ряд 

надбавок, доплат, премій та компенсацій, на які можуть претендувати 

державні службовці за умови їх відповідності певним визначеним у 

законодавстві критеріям. 
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Надбавкою є додана до чогось сума, яку одержують понад план чи 

усталені норми [137, с. 709]. Тобто це певні «понадплати» до посадового 

окладу державного службовця із урахуванням стажу роботи, посади, яку він 

обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки та строку 

служби, за який для державних службовців у чинному законодавстві про 

державну службу передбачено надбавки за вислугу років на державній 

службі та за ранг державного службовця. 

Так, нормою частини 1 статті 52 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] встановлено, що державні службовці 

претендують на отримання такого виду матеріального забезпечення, як 

надбавка за вислугу років на державній службі на рівні трьох відсотків 

посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу 

державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. У 

юридичній науці вислуга років розглядається у наступних значеннях. У 

контексті пенсійного забезпечення вислугою років є особливий вид 

спеціального стажу окремих категорій працівників, який передбачає пільгове 

пенсійне забезпечення у зв’язку з утратою професійної працездатності й 

виходом на пенсію до настання віку, який дає право на пенсію за віком [223, 

с. 82]. Тобто таке трактування вислуги полягає у тому, що визначена 

категорія працюючих осіб характеризується обліком спеціального стажу 

роботи, який дозволяє їм отримувати пільгове пенсійне забезпечення, на яке 

мають право лише вони. Інше розуміння вислуги встановлене Юридичною 

енциклопедією за загальною редакцією Ю.С. Шемшученка, у якій вислуга 

років визначається як тривалість стажу роботи (служби) на одному чи 

кількох підприємствах (в установах, організаціях) певного відомства або 

галузі промисловості чи державного управління, що дає право на певні 

переваги та пільги, нагородження державними відзнаками, присвоєння 

почесних звань. Також розробниками енциклопедії вказується на те, що 

вислуга років є підставою для отримання деякими категоріями працівників та 

службовців спеціальних пенсій, надбавки до основного окладу або 
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одноразову щорічну винагороду, які виплачуються незалежно від 

результатів виробничої діяльності підприємства, установи, організації [224]. 

Звернемо увагу на те, що у даному контексті вислуга років розглядається як 

період трудової діяльності, який надає право деяким категоріям працівників і 

службовців незалежно від віку і працездатності право на пенсію та деякі 

форми соціального захисту. Відповідно, в аспекті матеріального напряму 

соціального захисту державних службовців вислуга – це певний спеціальний 

стаж, який притаманний державним службовцям і який є підставою для 

надання їм надбавки до посадового окладу за кожний календарний рік стажу 

державної служби у відсотковому відношенні до його посадового окладу. В 

свою чергу, надбавка за вислугу років – це «понадплата» до посадового 

окладу державного службовця, яка надається пропорційно до стажу 

державної служби за кожний календарний рік стажу державної служби у 

відсотковому відношенні до його посадового окладу. 

Іншим видом надбавок є надбавка за ранг державного службовця. Так, 

ранг державного службовця згідно із частиною 1 статті 39 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] визначається як вид 

спеціальних звань. У науковій літературі ранги державних службовців 

порівнюються із військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями. Зокрема до такого висновку приходять автори 

Науково-практичного коментаря до Закону України «Про державну службу». 

При цьому дослідники відзначають, що Конституція України [97] не містить 

визначення терміна «ранг державного службовця» і не відносить ранг 

державного службовця до спеціальних звань. Вказується й на те, що в Законі 

України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII [225] також 

відсутня норма щодо визначення рангу державного службовця в якості 

спеціального звання. Проте автори коментаря приходять до висновку, що на 

сьогодні ранги свідчать про службове становище службовця в державному 

органі і присвоюються з урахуванням посади, яку він обіймає, його 

професійної компетентності, професійної підготовки та строку служби [226, 
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с. 290]. На нашу думку, дана дефініція надає можливість сформувати 

коректне розуміння сутності рангу державної служби. Із частини 3 статті 39 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] 

випливає, що основним критерієм розмежування рангів є посада державної 

служби, а у частині 7 цієї статті встановлено, що за особливі досягнення або 

за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може 

бути достроково присвоєно черговий ранг.  

У частині 2 статті 52 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [68] передбачено, що розмір надбавки за ранг 

державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час 

затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби. Так, 

постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників 

державних органів» від 18.01.2017 № 15 [227] передбачені конкретні суми, 

які мають бути виплачені державним службовцям як надбавка, що нами 

аналізується. Наприклад, державні службовці першого рангу отримують 

надбавку 1000 гривень до заробітної плати, у той час як державні службовці 

дев’ятого рангу – 200 гривень. Таким чином, ранг державного службовця у 

контексті матеріального напряму соціального захисту державних службовців 

– це вид спеціального звання державного службовця, який відображає 

службове становище службовця в державному органі і присвоюється з 

урахуванням посади, яку він обіймає, його професійної компетентності, 

професійної підготовки та строку служби, за який для державних службовців 

передбачається надбавка до посадового окладу у розмірі, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. У свою чергу, надбавка за ранг державного 

службовця – це «понадплата» до посадового окладу державного службовця у 

фіксованому розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України 

«Питання оплати праці працівників державних органів», яка виплачується за 

його спеціальне звання, що відображає службове становище службовця в 

державному органі і присвоюється з урахуванням посади, яку він обіймає, 

його професійної компетентності, професійної підготовки та строку служби. 
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Іншим видом матеріального напряму соціального захисту 

державних службовців в Україні є доплати. Доплата у загальнотеоретичному 

значенні тлумачиться як «додаткова плата» [137, с. 318]. На відміну від 

надбавок, доплати являють собою додаткову плату до посадового окладу 

державного службовця за більшу кількість праці, здійсненої понад норму. 

Тому в чинному Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 

889-VIII [68] передбачено доплати за додаткове навантаження. 

Так, частинами 3 та 4 статті 52 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [68] передбачено наступне. У разі, якщо таке 

додаткове навантаження накладено у зв’язку із тимчасовою відсутністю 

державного службовця, виплата встановлюється у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця. В тому 

випадку, коли додаткове навантаження пов’язане з виконанням обов’язків за 

вакантною посадою, розмір виплати визначається пропорційно додатковому 

навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною 

посадою. Звернемо увагу на те, що, на відміну від попередньо 

проаналізованих доплат та надбавок, зазначена не залежить від 

характеристик самого державного службовця, який її отримує, тобто не 

відіграє значення його становище в державному органі, посада, яку він 

обіймає, його професійна компетентність, професійна підготовка та строк 

служби. За цих обставин єдиним критерієм для надання доплати є та робота, 

яку він виконує. Тож додаткове навантаження у контексті матеріального 

напряму соціального захисту державних службовців – це виконання 

державним службовцем додаткових обов’язків у зв’язку із тимчасовою 

відсутністю державного службовця або ж за вакантною посадою, за яке 

чинним законодавством передбачені доплати до посадового окладу, 

визначені із урахуванням посадового окладу тимчасово відсутнього 

державного службовця чи пропорційно додатковому навантаженню за 

рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою. У свою 

чергу, доплата за додаткове навантаження – це додаткова плата до 
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посадового окладу державного службовця, яка надається за виконання 

державним службовцем додаткових обов’язків у зв’язку із тимчасовою 

відсутністю державного службовця або ж за вакантною посадою державної 

служби, у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього 

державного службовця чи пропорційно додатковому навантаженню. 

Ще одним видом матеріального напряму соціального захисту 

державних службовців в Україні є компенсація, під якою варто розуміти 

відшкодування, зрівноважування, винагороду за що-небудь, а також суму, 

яку сплачують як відшкодування, винагороду, покриття витрат, утрат [137, 

с. 560]. Отже компенсація, яка виплачується державному службовцю, – це 

певне грошове відшкодування. Звернемо увагу на те, що в чинному 

законодавстві термін «компенсація» переважно пов’язується із 

відшкодуванням. Наприклад, згідно із постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.03.2006 № 275 «Питання використання у 2006 році коштів 

Державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для 

компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору 

на спирт етиловий» [228] компенсація – це відшкодування з Державного 

бюджету додаткових витрат. У свою чергу, в Законі України «Про 

відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» від 

17.04.2014 № 1223-VII [229], який на сьогодні втратив чинність, компенсація 

визначалась як відшкодування державою депортованій особі матеріальної 

шкоди, заподіяної внаслідок депортації. Звернемо увагу на те, що в обох 

випадках термін «компенсація» тлумачився як відшкодування шкоди. Проте 

компенсації, які виплачуються державним службовцям, пов’язуються із 

наданням додаткових виплат за специфічні умови праці. 

Згідно з частиною 5 статті 52 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [68] за роботу, що передбачає доступ до державної 

таємниці, передбачено компенсацію, яка виплачується в розмірі та порядку, 

визначених Кабінетом Міністрів України. Акцентуємо увагу на тому, що в 

зазначеній нормі відсутнє визначення розмірів таких компенсацій та 
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посилань на інші нормативно-правові акти, проте 15.06.1994 Кабінетом 

Міністрів України було прийнято Положення «Про види, розміри і порядок 

надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ 

до державної таємниці» [230], закріплене у постанові № 414, дія якої 

поширюється і на державних службовців. У пункті 2 даного акта 

встановлено, що такі компенсації передбачені для осіб, які постійно 

працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, тобто особи, 

які за своїми функціональними обов’язками або на час виконання робіт 

згідно з укладеними договорами займаються розробленням, виготовленням, 

обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших 

матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань 

або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці. 

Відзначимо, що розмір таких компенсацій є доволі суттєвим. У залежності 

від секретності інформації та сутності виконуваних посадових обов’язків 

вони складають від 10 до 60 відсотків розміру посадового окладу. Отже, 

компенсацією як видом матеріального напряму соціального захисту 

державних службовців є різновид доплат до посадового окладу державного 

службовця, який виплачується йому у визначеному Положенням «Про види, 

розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка 

передбачає доступ до державної таємниці» розмірі, пропорційному до 

посадового окладу, за розроблення, виготовлення, облік, зберігання, 

використання документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної 

таємниці, за прийняття рішення з цих питань або за здійснення постійного 

контролю за станом захисту державної таємниці. 

Останнім видом матеріального напряму соціального захисту державних 

службовців є премії. У Юридичній енциклопедії термін «премія» 

визначається як одна з форм грошового заохочення у трудовій діяльності та 

суспільно корисній праці [224, с. 74]. Отже, на відміну від інших видів 

матеріального напряму соціального захисту державних службовців, премії  –

це не доплата чи понадплата, а передусім заохочення. Виплачуючи 
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державним службовцям премії, держава тим самим стимулює їх до 

продуктивної праці та забезпечує ефективність функціонування державного 

органу, адже державні службовці за таких умов зацікавлені у загальному 

результаті роботи державного органу. 

Так, згідно із частиною 6 статті 52 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] премії виплачуються державним 

службовцям в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу. 

Розміри премій визначаються керівниками державної служби, проте для 

полегшення даного процесу Мінсоцполітики України видало наказ № 646 від 

13.06.2016 «Про затвердження Типового положення про преміювання 

державних службовців органів державної влади, інших державних органів, 

їхніх апаратів (секретаріатів)» [231]. Зазначимо, що дане Положення 

поширюється винятково на державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» і «В».  

У цьому документі передбачено, що державним службовцям за 

рішенням керівника державного органу та у розмірах, визначених 

керівником, можуть встановлюватись такі види премій: 1) премія за 

результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 2) місячна або 

квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат 

роботи державного органу. При цьому загальний розмір премій, які може 

отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків 

розміру його посадового окладу за рік. Проте відзначимо, що такий 

граничний розмір можливих премій все ж є доволі високим. До критеріїв для 

нарахування премії віднесено: 1) ініціативність у роботі; 2) якість виконання 

завдань, визначених положеннями про державний орган, самостійний 

структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його 

посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного 

державного органу та безпосереднього керівника державного службовця; 

3) терміновість виконання завдань; 4) виконання додаткового обсягу завдань 
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(участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп 

тощо). Тобто у кожному із перерахованих випадків державний службовець 

має належним чином виконувати покладені на нього обов’язки, а також, 

окрім цього, демонструвати результативність праці, виконуючи завдання 

якісно чи понад визначені об’єми. На основі даного Положення керівник 

державної служби затверджує Положення про преміювання у відповідному 

державному органі, погоджене з виборним органом первинної профспілкової 

організації, згідно з яким у подальшому здійснює преміювання державних 

службовців, що обумовлено частиною 6 статті 52 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68]. Відзначимо, що виплата 

премій державним службовцям, які займають посади державної служби 

категорії «А», «встановлюється суб’єктом призначення відповідно до статті 

52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68]». 

Але із змісту приведеної статті можна зробити лише наступні висновки: по-

перше, фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 

відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду 

оплати праці. Це означає, що державні службовців усіх категорій не можуть 

сукупно отримати рік премії такого розміру; по-друге, державні службовці, 

які займають посади державної служби категорії «А», можуть отримати 

місячну чи квартальну премію за результатами оцінювання службової 

діяльності; по-третє, премії державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення.  

Підсумовуючи питання дослідження премій, які виплачуються 

державним службовцям, зробимо висновок, що ними є одна з форм 

грошового заохочення державних службовців у службовій діяльності, яка 

полягає у виплаті в грошовій формі один раз на рік, місяць чи квартал за 

результатами оцінювання службової діяльності та виявлення ініціативності у 

роботі, якості та терміновості виконання завдань, виконання додаткового 

обсягу завдань. 
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Отже, матеріальний напрям соціального захисту державних 

службовців – це виплата їм надбавок, доплат, премій та компенсацій. Кожна 

із зазначених форм характеризується притаманними лише їй особливостями. 

Так, надбавки виплачуються державним службовцям згідно з чіткими і 

прозорими критеріями з урахуванням посади, яку вони обіймають, їх 

професійної компетентності, професійної підготовки та строку служби. 

Близьким за сутністю видом матеріального напряму соціального захисту 

державних службовців є доплати. Як і надбавки, доплати виплачуються як 

складова заробітної плати. Але на відміну від надбавок, для одержання 

доплати державний службовець має відпрацювати понад встановлену норму 

праці. Компенсація, яка виплачується державним службовцям, має форму не 

відшкодування, а доплати. При цьому чинним законодавством передбачено 

лише один випадок надання державним службовцям компенсацій – у разі, 

якщо їх службові обов’язки передбачають доступ до державної таємниці. 

Останній проаналізований нами вид матеріального напряму соціального 

захисту державних службовців – їх премії. Специфіка премій державних 

службовців пов’язана із спеціальним законодавством, прийнятим для 

урегулювання даного питання. В ньому чітко визначені граничні розміри як 

премій конкретного державного службовця, так і загального розміру премій, 

які можуть бути виплачені в рамках конкретного органу. При цьому варто 

враховувати, що розмір премій кожного службовця визначається 

безпосередньо керівником державної служби.  

У рамках матеріального напряму соціального захисту державних 

службовців нами виділено наступні його форми: 

1) надбавки: 

а) надбавка за вислугу років – це понадплата до посадового окладу 

державного службовця, яка надається пропорційно до стажу державної 

служби за кожний календарний рік стажу державної служби у відсотковому 

відношенні до його посадового окладу; 
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б) надбавка за ранг державного службовця – це понадплата до 

посадового окладу державного службовця у фіксованому розмірі, 

визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці 

працівників державних органів», яка виплачується за його спеціальне звання, 

що відображає службове становище службовця в державному органі і 

присвоюється з урахуванням посади, яку він обіймає, його професійної 

компетентності, професійної підготовки та строку служби; 

2) доплати. Єдиною доплатою є доплата за додаткове навантаження – 

це додаткова плата до посадового окладу державного службовця, яка 

надається за виконання державним службовцем додаткових обов’язків у 

зв’язку із тимчасовою відсутністю державного службовця або ж за 

вакантною посадою державної служби у розмірі 50 відсотків посадового 

окладу тимчасово відсутнього державного службовця чи пропорційно 

додатковому навантаженню; 

3) компенсації. Компенсація, яка надається державному службовцю, – 

різновид доплат до посадового окладу державного службовця, який 

виплачується йому у визначеному Положенням «Про види, розміри і порядок 

надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ 

до державної таємниці» розмірі, пропорційному до посадового окладу, за 

розроблення, виготовлення, облік, зберігання, використання документів, 

виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, за прийняття 

рішення з цих питань або за здійснення постійного контролю за станом 

захисту державної таємниці; 

4) премії. Премія – одна з форм грошового заохочення державних 

службовців у службовій діяльності, яка полягає у виплаті в грошовій формі 

один раз на рік, місяць чи квартал за результатами оцінювання службової 

діяльності та виявлення ініціативності у роботі, якості та терміновості 

виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань. 

Таким чином, матеріальний напрям соціального захисту державних 

службовців характеризується наступними особливостями: 
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1) реалізовується у формі надбавок, доплат, премій та компенсацій; 

2) розміри таких видів соціального захисту або прямо передбачені 

законом, або визначаються безпосередньо керівником державної служби; 

3) види матеріального напряму соціального захисту державних 

службовців, по суті, є складовими їх заробітної плати і при цьому 

впроваджені з метою надання додаткового соціального захисту державним 

службовцям із огляду на функції, які вони виконують, та ризики, із якими 

вони стикаються.  

Соціально-побутовий напрям соціального захисту державних 

службовців полягає у забезпеченні державного службовця житлом та 

вирішенні його соціально-побутових питань. Так, сфера держаної служби 

характеризується порівняно низьким рівнем фінансового забезпечення своїх 

працівників, тому у багатьох із них виникають проблеми соціально-

побутового характеру. Проте, враховуючи роль таких осіб для 

функціонування держави, статтею 54 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] передбачено соціальний захист 

державних службовців у разі впливу на нього таких негативних побутових 

чинників.  

Чинним законодавством про державну службу встановлено два види 

соціально-побутового напряму соціального захисту державних службовців: 

1) надання службового житла; 2) надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань. З цього приводу у статті 54 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [68] зазначено, 

що випадки, порядок та розміри такої соціальної допомоги визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 

До недавнього часу зберігала чинність постанова Кабінету Міністрів 

України «Про надання державним службовцям службового житла, а також 

компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим 

переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного 

пункту» від 18.07.2012 № 681 [232]. На сьогодні даний нормативно-правовий 
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акт не діє. У свою чергу, новий аналогічний нормативно-правовий акт, 

який би урегулював це питання, не було прийнято. Проте зберігає чинність 

постанова Кабміну «Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 

житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або 

придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків» від 18.02.2004 

№ 182 [233], якою, як можна зрозуміти із її назви, урегульовано надання 

державним службовцям безвідсоткового кредиту для житлового будівництва 

або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків. Тож зробимо 

висновок, що саме у такій формі на сьогодні функціонує зазначений вид 

соціально-побутового напряму соціального захисту державних службовців. 

Питання надання державним службовцям матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань урегульоване постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань» від 08.08.2016 № 500 [234]. Так, її нормами передбачено, що 

державним службовцям один раз на рік може надаватись матеріальна 

допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої 

заяви. Рішення про надання матеріальної допомоги державним службовцям 

приймається керівником державної служби у державному органі в межах 

затвердженого фонду оплати праці. У разі, якщо державного службовця було 

переведено з одного державного органу в інший, матеріальна допомога 

надається за умови, що він не отримував її за попереднім місцем роботи у 

році, в якому його було переведено. Звернемо увагу на те, що матеріальна 

допомога надається із коштів затвердженого фонду оплати праці. Це означає, 

що надання матеріальної допомоги державним службовцям безпосередньо 

впливає на отримання ними інших видів соціального захисту. Наприклад, як 

нами відзначалось раніше, виплата надбавок, доплат, премій та компенсацій 

також здійснюється в межах коштів затвердженого фонду оплати праці. 
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Підсумовуючи дослідження соціально-побутового напряму 

соціального захисту державних службовців, зробимо висновок про те, що 

його правове регулювання на сьогодні є доволі специфічним. У чинному 

Законі України «Про державну службу» міститься лише посилання на те, що 

розміри, випадки та порядок надання такого соціального захисту 

визначаються Кабінетом Міністрів України. Відповідно, із змісту постанов 

даного органу ми дійшли висновку, що надання службового житла на 

сьогодні можливе винятково в формі безвідсоткового кредиту для житлового 

будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків. 

Відповідні нормативно-правові акти, якими врегульовувалось надання 

службового житла, втратили чинність. Отже, житлові проблеми державних 

службовців наразі вирішуються лише шляхом сприяння держави у придбанні 

державними службовцями власного житла. У свою чергу, надання 

державним службовцям матеріальної допомоги урегульовується належним 

чином. Проте у даному контексті варто звернути увагу на два обмеження: 

1) державний службовець може претендувати на отримання матеріальної 

допомоги лише один раз на рік; 2) виплата матеріальної допомоги 

здійснюється із фонду оплати праці, а отже, надання даного виду соціального 

захисту обмежує керівника державної служби у наданні інших видів 

соціального захисту. 

Формами соціально-побутового напряму соціального захисту 

державних службовців є: 

1) надання безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або 

придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків; 

2) надання службовцям матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань, яка виражається у грошовій формі і надається 

для вирішення різноманітних особистих питань один раз на рік у розмірі 

середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви.  

Підсумовуючи дослідження соціально-побутового напряму соціального 

захисту державних службовців, виділимо наступні його особливості: 
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1) соціально-побутовий напрям реалізовується у формах 

безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир 

чи індивідуальних житлових будинків та матеріальної допомоги; 

2) надання службового житла, визначене в Законі України «Про 

державну службу», на сьогодні не реалізовується; 

3) виплата матеріальної допомоги обмежена фондом оплати праці та 

здійснюється не частіше одного разу на рік.  

Оздоровчо-рекреаційний напрям соціального захисту державних 

службовців пов’язаний із наданням таким особам відпустки. Так, згідно із 

статтею 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [68] державним службовцям надається щорічна основна оплачувана 

відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено 

більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. Саме така грошова допомога, на нашу 

думку, і є одним із видів соціального захисту державних службовців. Але при 

цьому звернемо увагу на те, що формулювання «середньомісячна заробітна 

плата» відносно державних службовців має свою специфіку.  

Згідно із частиною 2 статті 50 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [68] заробітна плата державного службовця 

складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг 

державного службовця, премії (у разі встановлення). Враховуючи таку 

структуру заробітної платні, можна стверджувати, що питання обчислення 

середньомісячної заробітної плати є доволі проблематичним. Водночас 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 100 від 08.02.1995 «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» [235]. Нею 

передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу 

щорічної відпустки провадиться, виходячи з виплат за останні 12 

календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. При 

обчисленні середньої заробітної плати до неї включаються основна заробітна 

плата, доплати і надбавки, премії, тобто усі ті складові, з яких формується 
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заробітна плата державних службовців. При цьому одноразова 

матеріальна допомога не береться до уваги при обчисленні середньої 

заробітної плати. 

Таким чином, формою оздоровчо-рекреаційного напряму соціального 

захисту державних службовців є грошова допомога при наданні щорічної 

основної оплачуваної відпустки. Грошова допомога при наданні щорічної 

основної оплачуваної відпустки – це вид оздоровчо-рекреаційного напряму 

соціального захисту державних службовців, який обраховується в розмірі 

середньомісячної заробітної плати із урахуванням посадового окладу 

державного службовця, надбавок, доплат, премій та компенсацій. 

Підсумовуючи, зазначимо, що оздоровчо-рекреаційний напрям 

соціального захисту державних службовців включає лише один вид 

соціального захисту – грошову допомогу при наданні щорічної основної 

оплачуваної відпустки. На такий вид соціального захисту може претендувати 

будь-який державний службовець один раз на рік, оскільки кожен державний 

службовець має право на отримання щорічної основної оплачуваної 

відпустки тривалістю 30 календарних днів. Її специфіка полягає у підрахунку 

суми, яка має бути виплачена державному службовцю. Законодавець вживає 

формулювання «середньомісячна заробітна плата», що викликає певні 

питання, адже заробітна плата державного службовця складається із низки 

складових і за структурою відрізняється від заробітної плати інших категорій 

працівників. Проте, як нами встановлено у процесі дослідження, 

середньомісячна заробітна плата за загальним правилом включає посадовий 

оклад державного службовця, надбавки, доплати, премії та компенсації, а 

отже, кожен державний службовець претендує на справедливу грошову 

допомогу при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки. 

Серед особливостей оздоровчо-рекреаційного напряму соціального 

захисту державних службовців виділимо наступні: 

1) реалізовується лише у одній формі – грошової допомоги при наданні 

щорічної основної оплачуваної відпустки; 
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2) розраховується в розмірі середньомісячної заробітної плати; 

3) середньомісячна заробітна плата включає посадовий оклад 

державного службовця, надбавки, доплати, премії та компенсації. 

Останнім виділеним нами напрямом соціального захисту державних 

службовців є пенсійний напрям. Так, пенсія згідно із статтею 1 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV [236] – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку 

отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим 

Законом пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю або отримують 

члени її сім’ї у випадках, визначених цим Законом. У контексті державної 

служби пенсія є єдиним видом соціального захисту, який надається 

державному службовцю вже після припинення, а не під час державної 

служби. 

Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII 

[225] встановлювалось, що пенсійне забезпечення державних службовців 

здійснюється у спеціальному порядку. Зокрема у статті 37 даного 

нормативно-правового акта передбачалось, що на одержання пенсії 

державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки. Тобто 

час виходу на пенсію чоловіків не сходився із тим, який передбачався 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розмір пенсії із 

солідарної системи, який призначається відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачувалася за 

рахунок коштів Пенсійного фонду України, а частина пенсії, що 

перевищувала цей розмір, – за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Також Закон містив інші особливості пенсійного забезпечення державних 

службовців у порівнянні із іншими категоріями працівників. Проте на 

сьогодні згідно із статтею 90 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [68] пенсійне забезпечення державних службовців 
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здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [236]. Водночас у 

прикінцевих положеннях чинного Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [68] визначено, що право на призначення пенсії 

відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 

16.12.1993 № 3723-XII [225] мають державні службовці, які на день набрання 

чинності Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[68] займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу 

на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних 

службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету 

Міністрів України, а також особи, які на день набрання законної сили 

чинним Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до 

відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 

Закону України № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України. 

Згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 

3723-XII [225] пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 

відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати 

праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (надбавки, доплати, премії та компенсації), а особам, 

які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – 

заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та 

відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої 

включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Посадовий оклад, 

надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на 

день звернення за призначенням пенсії. Матеріальна допомога та виплати, які 

нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в 

частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. 

Таким чином, формою пенсійного напряму соціального захисту 

державних службовців є пенсія державного службовця. Пенсія державного 
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службовця – це вид пенсійного напряму соціального захисту державних 

службовців, який виплачується державним службовцям у разі досягнення 

ними пенсійного віку. Специфіка пенсійного забезпечення державних 

службовців обумовлена тим, що згідно з чинним законодавством воно 

здійснюється у загальному порядку, передбаченому Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Проте на сьогодні все 

ще зберігають чинність норми Закону України «Про державну службу» від 

16.12.1993 № 3723-XII, які урегульовують питання пенсійного забезпечення 

державних службовців, стаж роботи яких перевищує 10 років. 

До особливостей пенсійного напряму соціального захисту державних 

службовців нами віднесено наступні: 

1) реалізовується у формі пенсій;  

2) урегульовується законами України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV та «Про державну 

службу» від 16.12.1993 № 3723-XII; 

3) надається державним службовцям у разі досягнення ними 

пенсійного віку. 

Отже, у процесі дослідження нами було визначено наступні форми 

соціального захисту державних службовців: 

1) матеріальні форми соціального захисту державних службовців: 

а) надбавка за вислугу років; 

б) надбавка за ранг державного службовця; 

в) доплата за додаткове навантаження; 

г) компенсація; 

ґ) премія; 

2) соціально-побутові форми соціального захисту державних 

службовців: 

а) надання безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або 

придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків; 
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б) надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань; 

3) оздоровчо-рекреаційна форма соціального захисту державних 

службовців, яка включає грошову допомогу при наданні щорічної основної 

оплачуваної відпустки; 

4) пенсійна форма соціального захисту державних службовців, що 

реалізовується шляхом наданні пенсії державного службовця. 

Підводячи підсумок дослідження напрямів та форм соціального 

захисту державних службовців, варто зазначити, що нами встановлено, що на 

сьогодні соціальний захист державних службовців здійснюється у чотирьох 

напрямках: матеріальному, соціально-побутовому, оздоровчо-рекреаційному 

та пенсійному. Специфіка перерахованих напрямів обумовлена тим, що ряд 

форм соціального захисту є характерними лише для державних службовців, 

Це стосується, наприклад, матеріального та соціально-побутового 

забезпечення. При цьому звернемо увагу на те, що за останні роки 

соціальний захист державних службовців був у багатьох моментах зрівняний 

із соціальним захистом інших категорій працівників. Реалізація кожного із 

напрямів здійснюється за допомогою конкретних видів соціального захисту, 

які передбачені чинним законодавством у різних формах. Варто також 

враховувати, що в рамках даного підрозділу нами проаналізовано лише 

спеціальні напрями та форми соціального захисту державних службовців. 

Окрім проаналізованих, на державних службовців поширюються усі ті 

гарантії соціального захисту, які належать усім громадянам нашої держави. 

 

 

3.2 Засоби та методи соціального захисту державних службовців в 

Україні 

 

Засоби та методи соціального захисту державних службовців 

складають інструментарій можливостей впливу на суспільні відносини та 
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допомагають реалізовувати мету соціального захисту. Однак на сьогодні 

питання як засобів, так і методів малодосліджене, внаслідок чого відсутнє 

єдине розуміння їх сутності та самої системи, що негативно впливає і на 

науково-теоретичні дослідження, і на практичне застосування юридичної 

техніки щодо вдосконалення національного законодавства.  

Методи соціального захисту дозволяють відтворити особливості 

соціального захисту шляхом визначення меж втручання держави у суспільні 

відносини, а також визначають основну мету такого втручання. Відповідно, 

дане дослідження дозволить встановити, які саме методи використовуються у 

соціальному захисті державних службовців, а також їх специфіку. Крім того, 

саме дане дослідження дасть можливість здійснити обґрунтовану 

класифікацію методів, що сприятиме комплексному впливу на суспільні 

відносини та підвищенню рівня соціального захисту державних службовців.  

Методи соціального захисту визначають і систему відповідних засобів. 

Саме засоби дозволяють розглянути здійснюваний вплив більш деталізовано 

та визначити ступінь достатності його рівня. Завдяки аналізу засобів 

соціального захисту можна проаналізувати норму права щодо можливостей її 

реалізації, правильного закріплення у законодавчому приписі, який би не 

дозволяв подвійного тлумачення та виникнення колізій. Дослідження засобів  

соціального захисту дасть можливість краще зрозуміти їх особливості, що 

вплине й на практичне їх застосування через обрання більш доцільного та 

дієвого виду соціального захисту. Засоби соціального захисту мають і 

науково-теоретичне значення, оскільки воно дозволяє надалі їх виокремити у 

системі та механізмі соціального захисту державних службовців. 

Методи та засоби соціального захисту державних службовців наразі 

досліджені недостатньо, однак окремими його фундаментальними аспектами 

займались наступні вчені: В.Б. Авер’янов, В.С. Андріїв, В.А. Багрій, 

Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, І.П. Греков, С.Д. Дубенко, М.Л. Захаров, 

М.І. Іншин, Г.І. Леліков, В.Я. Малиновський, О.Є. Мачульська, 
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О.Ю. Оболенський, І.М. Пахомов, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

А.В. Сапон, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, І.С. Ярошенко, Є.С. Черноног. 

Необхідність наявності засобів соціального захисту обґрунтовується 

потребую в оперативному та ефективному впливі на суспільні відносини 

щодо державних службовців. Однак на сьогодні відкритим залишається 

питання стосовно розуміння такого поняття, як «засіб соціального захисту 

державних службовців», а тому спершу необхідно дослідити його. 

Відповідно до Сучасного словника української мови термін «засіб» – це 

прийом, якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, 

досягти чогось; спосіб; те, що служить знаряддям у якій-небудь дії, справі 

[237]. Тобто засіб є одним із інструментів для досягнення мети соціального 

захисту. Важливо, що поняття засобу не обмежується лише одним способом 

впливу, а отже, це може бути як одноразова дія, так і постійна діяльність або 

ж бездіяльність з боку суб’єктів права. Наявність мети у засобу також 

свідчить, що застосування засобів не може бути хаотичним, воно обов’язково 

має відповідати певним правилам. 

Уже в правовому контексті досліджує поняття правових засобів 

Н.В. Заяць. яка вказує, що правові засоби складають певну систему, але не 

прив’язані до однієї сфери суспільних відносин; вони покликані забезпечити 

соціальну свободу та активність поведінки суб’єктів (дозволи) чи, навпаки, 

покласти на осіб пасивний обов’язок утримуватись від вчинення тих дій, які 

перешкоджають інтересам особи (заборони), передбачати поведінку певного 

роду, бути гарантією використання суб’єктивних прав іншими суб’єктами 

(зобов’язання) [238, с. 204]. У контексті соціального захисту державних 

службовців слід погодитись із тлумаченням засобів як системи. Щодо 

гарантій покладання обов’язків та виконання функції, то слід вказати, що це 

пов’язані із засобами захисту законодавчі приписи. Сам же засіб соціального 

захисту матиме більш конкретний спосіб вияву. Так, існує правова норма 

щодо заборони дискримінації, однак для її реалізації необхідним є 

застосування декількох засобів щодо визначення порядку, умов, обов’язків. 
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Таким чином, більш коректним видається співвідношення гарантій та 

обов’язків як зовнішньої форми виразу засобів соціального захисту.  

Н.В. Заяць також додає, що правові засоби повинні містити позитивні 

стимули щодо здійснення суб’єктами своїх суб’єктивних прав та виконання 

покладених на них обов’язків та бути спрямовані на досягнення певного 

результату – забезпечення ефективності правового регулювання; мати 

певний зв’язок з суб’єктивними правами даної особи (дозволи) чи інших осіб 

(зобов’язання, заборони) [238, с. 205]. Однак застосування позитивних 

стимулів можливо віднести до методів соціального захисту,  а не до засобів, 

оскільки останні повинні мати правовий вплив на конкретні  суспільні 

відносини. Крім того, спрямування на досягнення певного результату є 

наслідком першої ознаки щодо системності, а отже, й не потребує уточнення. 

Також слід уточнити, що застосування засобів дозволяє утворити зв’язок між 

державним службовцем і відповідними суб’єктами права, а не лише його 

підтримувати, а тому засоби захисту мають супроводжувати діяльність 

державного службовця постійно.  

О.В. Зайчук тлумачить правові засоби як певні юридичні категорії та 

діяння суб’єктів з їх застосування з метою досягнення конкретного 

результату [239, с. 300]. Дане визначення є дещо загальним, оскільки не 

дозволяє зрозуміти природу юридичної категорії, критерії віднесення 

правових засобів саме до такої. Також засіб повинен визначати саме 

правовий характер діяння особи та мати зрозумілі наслідки, тому 

використання вказівки на результат без зазначення його характеру є 

неправильним. 

П.М. Рабінович, у свою чергу,  розглядає правові засоби як 

інституційні утворення (установлення, форми) правової дійсності, які у 

своєму реальному функціонуванні, використанні в спеціальній правовій 

діяльності призводять до досягнення певного результату у вирішенні 

соціально-економічних, політичних, моральних та інших завдань і проблем, 

що стоять перед суспільством і державою на сучасному етапі [240, c. 55]. 
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Дане визначення має декілька особливостей, які є ключовими для 

соціального захисту державних службовців, оскільки можуть здійснювати 

вплив на їх класифікацію. Мова йде про тривалий характер засобів, що 

означає можливість постійного впливу за допомогою єдиного засобу на 

суспільні відносини, а отже, й зменшення обсягу законодавчих приписів та 

навантаження на суб’єктів права щодо застосування таких засобів. Також 

визначено, що правові засоби впливають на реалізацію не лише правових 

завдань, що важливо саме для соціального захисту, де ключовими є саме 

комфортні та безпечні для державного службовця умови здійснення 

повноважень. Такі умови включають, у тому числі, матеріальне 

забезпеченість, відсутність політичного тиску, належний рівень суспільної 

культури. Відповідно, правові засоби соціального захисту повинні бути 

універсальними, які б поєднувалися  за допомогою методу деталізації із 

конкретними проблемними моментами у спільних відносинах із державними 

службовцями.  

К.В. Харківська вказує, що правовими засобами є передбачені нормами 

права і зумовлені конкретно встановленими цілями і завданнями інструменти 

правового регулювання чітко визначених ринкових відносин [241, с. 236]. 

Погоджуючись із вказаною автором тезою, все ж слід її доповнити 

виконанням функції соціального захисту, завдяки чому здійснюється не лише 

правове регулювання, але й забезпечення та захист. Крім того, більш 

доречною є вказівка не на вид суспільних відносин, а на їх суб’єктний склад 

щодо участі державного службовця, що дозволить реалізовувати соціальний 

захист без додаткових обмежень.  

Щодо обмежень засобів соціального захисту, то слід вказати, що вони 

мають лише визначати рамки правомірної діяльності, а не межі функцій та 

впливу. Так, В.І. Борисова зазначає, що способами захисту є матеріально-

правові заходи примусового характеру [242, с. 258]. Однак таке визначення 

не відповідає самій сутності соціального захисту щодо постійного 

підтримання належних умов для виконання повноважень державними 
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службовцями. Звісно, юридична відповідальність є необхідним елементом 

системи соціального захисту, однак вона не може мати винятково 

матеріальний характер. Крім того, застосування примусу можливо вважати 

саме методом, який здійснюється уже певною кількістю засобів залежно від 

правопорушення, що знову ж підтверджує широкий обсяг можливих заходів 

щодо притягнення до відповідальності.  

Т.І. Пашук використовує більш широкий підхід та визначає юридичні 

засоби захисту прав людини як юридичні явища, використання яких у 

державно-юридичній правозахисній діяльності (чи у самостійній захисній 

діяльності носія таких прав) має забезпечити задоволення потреби людини у 

захисті її прав [243, с. 13]. Саме даний контекст дозволяє розкрити увесь 

потенціал соціального захисту, який захищає права не лише у випадку їх 

порушення. Завдяки цьому забезпечується можливість захисту не 

конкретного права, а їх комплексу. Щодо державного службовця, то це права 

у трудовій сфері, щодо незалежної діяльності, забезпечення потреб сім’ї та 

охорони життя та здоров’я. Водночас слід уточнити, що соціальний захист 

передбачає ключову роль саме держави, активна участь державного 

службовця або ж членів його сім’ї необхідна лише у випадках порушення 

порядку реалізації.  

Отже, проаналізувавши наукові підходи до розуміння правого засобу та 

враховуючи сутність і поняття соціального захисту державного службовця, 

можемо дійти висновку, що засіб соціального захисту державних 

службовців – це логічно упорядкований, соціально визначений та 

систематизований комплекс дій уповноважених державою органів влади 

щодо впливу на суспільні відносини та зміни правової дійсності шляхом 

застосування норм права, які містяться у національному законодавстві, для 

забезпечення належного рівня соціальної захищеності кожного державного 

службовця та членів його сім’ї. 

Перелік засобів соціального захисту повинен бути обґрунтований 

об’єктивними чинниками, що впливатимуть як на їх кількість, так і на сам 
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критерій. Як уже було вказано у роботі, метою соціального захисту є 

забезпечення належного рівня соціальної захищеності, що безпосередньо й 

пов’язано із зменшенням негативного впливу соціальних ризиків. 

Відповідно, мінімізація такого впливу буде відбуватися шляхом 

використання різноманітних засобів, а отже, саме природа соціальних 

ризиків буде визначати існуючі засоби соціального захисту. Дану думку 

підтверджує у дослідженні системи соціального захисту Ю.В. Горемикіна, 

яка вказує, що система соціального захисту являє собою фактор збереження 

трудового потенціалу на всіх етапах відтворення соціально-демографічного 

циклу, є компенсаторним і мотиваційним механізмом для працівників, її 

призначення – пом’якшення наслідків соціальних ризиків, що виникають у 

різних сферах життєдіяльності людини, у тому числі на ринку праці. [244, 

с. 270]. Крім того, із даного твердження можна зрозуміти, у яких напрямах 

потрібно застосовувати засоби соціального захисту для пом’якшення 

наслідків. Відповідно, в межах відтворення соціального циклу це повинні 

бути засоби заохочення правомірної поведінки, а щодо мотиваційного 

механізму, то це як засоби матеріального забезпечення, так і засоби заборони 

мобінгу та дискримінації. Засоби соціального захисту стосуються різних 

сфер суспільних відносин, а отже, й більш доречною була б їх класифікація 

залежно від етапу, ніж від сутності таких відносин.  

Н.П. Топішко включає до традиційних соціальних ризиків наступні: 

ризики втрати або зменшення доходу внаслідок об’єктивних обставин: 

хвороби, безробіття, старості, трудового каліцтва, професійного 

захворювання, утримання дітей, вагітності та пологів, інвалідності, втрати 

годувальника [245, с. 402]. Такі соціальні ризики стосуються виконання 

трудових обов’язків працівниками, зокрема і державними службовцями. 

Водночас останні мають власну специфіку щодо виконання повноважень, а 

отже, залежно від виду державної служби й буде визначатись система 

додаткових засобів захисту. До таких засобів можуть включатись привілеї 
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щодо використання транспорту або ж щодо розміру відшкодування у 

випадку травмування чи порядку відновлення здоров’я. 

Н.Б. Болотіна класифікує соціальні ризики на такі види: 

загальнолюдські (загальносоціальні), які можна поділити на 

загальнопоширені (хвороба, непрацездатність, материнство, сімейні витрати, 

безробіття, старість, смерть, вдівство), і незагальнопоширені, які кожна 

країна визначає самостійно; професійні, зумовлені негативними чинниками 

виробництва, що призводять до травматизму і професійних захворювань; 

державно-політичні, пов’язані із воєнними діями, політичними репресіями; 

техногенні та екологічні [157, с. 49]. Дану класифікацію можливо 

застосувати для встановлення самого переліку існуючих засобів соціального 

захисту. Тобто в межах загальнопоширених соціальних ризиків 

використовуватимуться засоби страхування, матеріального забезпечення, 

охорони праці, забезпечення відпочинку. Щодо професійних ризиків, то вони 

залежать від спеціалізації, однак спільним для них є зменшення ризиків щодо 

гендерної дискримінації, що відповідає ч. 5 ст. 16 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», згідно з якою 

дозволяється застосування позитивних дій з метою досягнення 

збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній службі та 

службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад 

службовців [246]. Тобто дана норма виступає засобом стимулювання 

активних дій з боку керівництва органів державної влади щодо забезпечення 

рівності,  а отже, й впливає на рівень безробіття та добробуту. Водночас для 

державної служби актуальні й державно-політичні ризики, а отже, засоби 

соціального захисту повинні бути спрямовані на забезпечення незалежності 

виконання повноважень державними службовцями від політичного тиску, 

впливу вищих посадовців, попередження антинаціональної діяльності або ж 

дій, які не передбачають надання послуг населенню.  

Таким чином, враховуючи сутність засобів соціального захисту 

державних службовців та їх спрямованість, можемо запропонувати 
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наступну їх класифікацію залежно від етапу розвитку суспільних 

відносин із державними службовцями: 

1) засоби соціального захисту під час прийняття на державну службу: 

а) щодо рівності умов конкурсу на зайняття посади;  

               б) щодо заборони дискримінації; 

2) засоби соціального захисту під час здійснення державної служби: 

               а) щодо диференціації оплати праці; 

               б) щодо тривалості робочого часу; 

               в) щодо забезпечення умов здійснення державної служби; 

3) засоби соціального захисту у разі припинення державної служби, 

які передбачають захист від неправомірного звільнення з роботи. 

Рівність умов конкурсу забезпечує однакові можливості доступу та 

вимоги до претендентів на посади у державній службі. Засобами 

забезпечення такої рівності виступають встановлення правил проведення 

конкурсу та передбачення його строків. Так, відповідно до ст. 23 Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби для забезпечення 

максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад категорії 

«А» здійснюється відеофіксація процедури проведення конкурсу 

(тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація 

у передбачених випадках, проведення співбесіди), у тому числі, з 

одночасною трансляцією в режимі реального часу, якщо інше не передбачено 

законом. Для посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може 

здійснюватися відео- або аудіофіксація [247]. Таким чином, даною нормою 

визначається рівень навантаження уповноважених членів комісії щодо 

забезпечення соціального захисту. Причиною диференціації є різний рівень 

позитивної відповідальності, що покладається на державного службовця. 

Важливим засобом забезпечення рівності також виступає перелік тих частин 

конкурсу, які підлягають відеофіксації, що позбавляє можливості 

неправильного тлумачення. Водночас одночасна трансляція в режимі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n92
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реального часу є й засобом інформування населення та виступає 

гарантією гласності і правомірності дій.  

Відповідно до абз. 10 ст. 77 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби час розв’язання ситуаційного завдання в усній та 

письмовій формі визначається комісією або конкурсною комісією та є 

однаковим для усіх кандидатів, які претендують на зайняття однієї посади. 

До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується 

час перерви, наданої особам з інвалідністю, про що зазначається у протоколі 

засідання відповідної комісії [247]. Тобто визначається рівність умов як щодо 

їх тривалості, так і щодо суб’єктів, які проходять конкурс. У процесі 

розв’язання ситуаційного завдання важливим є наявність протоколу, що 

дозволяє відтворити порядок проведення конкурсу, а також  визначити, чи 

були дотримана рівність щодо осіб із інвалідністю. Водночас необхідним є й 

визначення критеріїв, а також меж як щодо тривалості завдання, так і щодо 

перерви, що дасть змогу аналізувати поведінку осіб стосовно забезпечення 

рівних умов.  

Слід вказати, що дана проблема не визначена і в інших нормах права. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 150 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» особливості проведення конкурсів для призначення на посади 

державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя 

визначаються Положенням, яке затверджується Вищою радою правосуддя за 

поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби [248]. Звісно, що 

специфіка роботи у судах передбачає у певні особливості щодо порядку 

конкурсу вимог до кандидатів та самих завдань, однак встановлення 

окремого положення є недоречним. Насамперед це пояснюється відсутністю 

обов’язкового дотримання Порядку, встановленого Кабміном. Крім того, 

невизначений і статус тих порад, які будуть надані Національним агентством 

України з питань державної служби, а отже, їх можуть не враховувати. Тобто 
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дана норма, з одного боку, визначає самостійність, а з іншого боку, 

створює можливості для застосування низького рівня юридичної техніки при 

встановленні правил, що, у свою чергу, призводить до великої кількості 

прогалин та колізій щодо нерівних умов проходження конкурсу 

кандидатами. Таким чином, необхідним встановити чітку ієрархію 

нормативно-правових актів, що допоможе забезпечити рівність умов 

конкурсу.  

Забезпечення рівності є необхідною складовою соціального захисту 

державних службовців не лише щодо умов конкурсу, але й права займати 

відповідну посаду. Це забезпечується шляхом застосування таких засобів, як 

відкрите голосування та заборона дискримінації. Так, згідно з ст. 57 Закону 

України «Про державну службу» у разі, коли два і більше кандидатів мають 

однаковий рейтинг, переможець конкурсу та/або другий за результатами 

конкурсу кандидат визначається шляхом відкритого голосування на засіданні 

комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної 

компетентності таких кандидатів за кожною окремою вимогою [68]. Таким 

чином, соціальних захист відбувається шляхом поєднання публічного 

обговорення, що зменшує суб’єктивні чинники вибору, та відкритого 

голосування, оскільки у такому випадку кожен із членів Комісії несе 

відповідальність за своє рішення та його аргументація вибору не може 

виходити із власних преференцій певним особам залежно від їх статі, 

кольору або ж інших можливих критеріїв поділу. 

Ще одна важлива норма права міститься у ст. 4, де вказано, що 

дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під 

час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його 

проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила 

бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування 

позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» [249]. Хоча даною нормою й визначено 

можливість застосування позитивних дій, що створює більше можливостей 
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для забезпечення рівності, однак виділено лише осіб із інвалідністю. 

Відповідно, питання рівного представлення у державній службі осіб різної 

статі залишено поза увагою, що є недопустимим, враховуючи останні 

тенденції у європейському законодавстві та рекомендації щодо 

досліджуваного питання.  

Питання соціального захисту залишається актуальним і під час 

здійснення державної служби. Зв’язок останньої із трудовою сферою 

дозволяє виділити декілька напрямів застосування засобів. Насамперед мова 

йде про соціальний захист державних службовців шляхом використання 

засобів диференціації оплати праці. Згідно з ч. 4 ст. 7 Закону України «Про 

державну службу» оплата праці залежить від займаної посади, результатів 

службової діяльності, стажу державної служби, рангу та умов контракту про 

проходження державної служби (у разі укладення) [68]. Тобто диференціація 

допомагає стимулювати якісну діяльність державних службовців, а отже, й 

виконує мотивувальну функцію. Крім того, така диференціація допомагає 

встановити баланс між рівнем позитивної відповідальності та матеріальним 

забезпеченням, що, у свою чергу, дозволяє контролювати й розвивати рівень 

правосвідомості у державних службовців. Важливим є й заохочення 

стабільності виконання відповідних повноважень державного службовця 

через збільшення оплати праці в міру збільшення стажу роботи у державній 

службі. Завдяки цьому відбувається забезпечення матеріального становища 

державних службовців та захист їх від безробіття.  

Також важливим елементом соціального захисту є відповідність обсягу 

виконуваних обов’язків отриманій оплаті праці. Саме тому у ч. 4 ст. 52 

Закону України «Про державну службу» визначено, що доплата за додаткове 

навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою 

державної служби встановлюється керівником державної служби за 

поданням безпосереднього керівника державним службовцям, між якими 

здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно 

додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за 
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відповідною посадою [68]. У даному випадку використовується засіб 

розподілення. Оплата праці за виконання додаткових повноважень не лише 

покращує матеріальне становище, але й спрямована на захист здоров’я та 

можливостей його відновлення таким державним службовцем. Крім того, 

важливо, що виконання повноважень здійснюється не однією особою не 

лише зменшує навантаження на державних службовців, а й дозволяє їм 

якісно реалізовувати власні повноваження.  

Слід наголосити на тому, що якість реалізації повноважень залежить не 

лише від рівня мотивації державного службовця, а й від фізіологічних 

можливостей організму, а отже, виникає необхідність захисту права на 

відпочинок. Особливістю роботи державних службовців полягає у 

можливості виконання ними повноважень і після закінчення законодавчо 

визначеної тривалості робочого дня,  якщо це стосується невідкладних або 

непередбачуваних завдань. Саме тому соціальний захист державних 

службовців повинен бути спрямований на обмеження таких випадків або ж 

належний їх розподіл між державними службовцями у відповідному органі. 

Так, згідно з ч. 5 ст. 56 Закону України «Про державну службу» тривалість 

роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, 

святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного 

державного службовця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин 

на рік [68]. Відповідно, використання засобу обмеження тривалості виконує 

одразу декілька функцій. По-перше, це забезпечення безпечних для життя та 

здоров’я умов праці, а також й права на відпочинок та особисте життя.              

По-друге, саме засіб обмеження тривалості слугує регулятором якості й 

належного виконання покладених на державного службовця обов’язків, які, у 

свою чергу, реалізують державні завдання. По-третє, даний засіб 

використовується і для обмеження використання праці жінок та осіб, що 

виховують дітей віком до 3-ох років, однак у даному випадку він 

застосовується уже з метою забезпечення прав та інтересів членів сім’ї 

державного службовця.  
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Соціальний захист державних службовців повинен бути 

пристосованим до різним умов, а отже, доречним є використання засобів, що 

забезпечують гнучкість умов праці. Так, відповідно до ст. 40 Закону України 

«Про дипломатичну службу» у закордонних дипломатичних установах 

України у державах з важкими кліматичними умовами або складною 

безпековою ситуацією, а також з урахуванням законів і традицій держави 

перебування за погодженням з Міністерством закордонних справ України 

може встановлюватися інший робочий час і час відпочинку працівників 

дипломатичної служби [250]. Таким чином, дана норма заснована на 

використанні  засобу моделювання, оскільки вона визначає, за яких умов та 

підстав зміна робочого графіку, тривалості робочого дня є обґрунтованою. 

Крім того, застосування засобу моделювання дозволяє встановлювати різні 

варіанти виконання покладених обов’язків, що залежать від поєднання цілого 

ряду факторів. Погодження із МЗС України також є засобом забезпечення 

соціального захисту, так як забезпечує захист державних службовців від 

можливого зловживання повноваженнями з боку посадовців вищого рангу й 

надмірного перевантаження, що негативно впливає на здоров’я державних 

службовців.  

Засоби забезпечення здійснення державної служби розкриваються 

через вплив на суспільні відносини щодо створення належних умов, які 

поділяються на соціальні та фізіологічні. Так, відповідно до ст. 34 Закону 

України «Про дипломатичну службу» працівникам дипломатичної служби, 

направленим у довготермінове відрядження, та членам їхніх сімей, які 

перебувають разом з ними, за рахунок коштів Державного бюджету 

оплачуються витрати на проїзд, медичну допомогу, проживання, освіту [250]. 

Тобто забезпечуються матеріальні витрати щодо усіх суміжних суспільних 

відносин. Важливо, що даною нормою передбачений соціальний захист не 

лише для  державного службовця, але й осіб, що переїхали до іншої країни 

разом з ним. Оскільки соціальний захист повинен бути тривалим, то 

доречним є й застосування засобів урівнювання. Так, відповідно ч. 2 ст. 37 
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даного Закону час перебування за кордоном іншого з подружжя, який не 

працював під час перебування за кордоном за місцем довготермінового 

відрядження працівника дипломатичної служби, зараховується до страхового 

стажу [250]. Тобто, окрім належного матеріального забезпечення під час 

перебування за кордоном, важливим є й реалізація права на пенсію. Так як 

особа не мала можливості набувати страховий стаж, то і найбільш коректним 

варіантом є саме його зарахування.   

Соціальний захист державних службовців діє й під час процедури 

звільнення, яка повинна мати правомірний характер. Оскільки об’єктивних 

обставин, що спричиняють звільнення, є багато, найбільш доречним є захист 

тих, де державний службовець знаходиться у вразливому соціально-

матеріальному становищі. Так, відповідно до ч.  2 ст. 87 Закону України 

«Про державну службу» підставою для припинення державної служби за 

ініціативою суб’єкта призначення може бути нез’явлення державного 

службовця на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або 

більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової 

непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та 

пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження 

місця роботи (посади) у разі певного захворювання. За державним 

службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових 

обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності [68]. У даній нормі використано одразу декілька 

засобів забезпечення правомірності звільнення. По-перше, це встановлення 

строків, що дозволяє чітко розуміти меж, як для безпосереднього керівника, 

так і службовця. По-друге, перевищення даних строків негативно впливатиме 

на здійснення державної служби, оскільки впродовж цього часу обов’язки 

державного службовця не виконувались. Наступний засіб – встановлення 

винятків, метою яких є визначення правомірності звільнення. Оскільки на 

надмірну тривалість лікування хвороби державний службовець впливати не 

може, то, відповідно, його звільнення буде порушенням права. Ще одним 
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прикладом застосування засобу щодо встановлення винятків є збереження 

посади та оплати праці для службовців, які отримали травми під час 

виконання власних обов’язків. Таким чином, соціальний захист спрямований 

на захист від безробіття, а також на створення безпечних умов для здоров’я 

та його відновлення.  

Правомірність звільнення забезпечується й ст. 20 Положення про 

Секретаріат Кабінету Міністрів України, де вказано, що припинення 

повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з 

посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім 

працівників Апарату Прем’єр-міністра України, патронатних служб [251]. 

Використання засобу заборони спрямоване на усунення звільнення з 

політичних мотивів. Державні службовці здійснюють свої повноваження 

незалежно від політичної ситуації, а отже, й соціальний захист повинен бути 

спрямований на його забезпечення за будь-яких політичних умов. Крім того, 

дана норма захищає права державних службовців щодо підвищення оплати 

праці за вислугу років, ранг та премії, які мають залежати саме від 

професійності державного службовця, а не політичної належності.  

Тож на основі проведеного аналізу засобів соціального захисту 

державних службовців та враховуючи їх поняття можливо визначити 

наступні особливості таких засобів: 

1) зв’язок із рівнем економічного забезпечення держави; 

2) залежність від тривалості трудових відносин;  

3) здійснення лише шляхом активної діяльності уповноважених 

органів влади. 

Проаналізований комплекс засобів соціального захисту надав 

можливість стверджувати про  наявність певних методів соціального захисту. 

З метою більш глибокого розуміння даного правового явища слід привести 

його визначення. Так, у Сучасному словнику української мови метод 

тлумачать як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; прийом 

або систему прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності 



 

 

202 

[237]. Тобто метод ототожнюється із способом або їх сукупністю, однак 

жоден із таких підходів не можна вважати правильним. Спосіб визначає, 

яким чином буде здійснюватися вплив на певні суспільні відносини, а метод 

передбачає послідовність, тривалість та необхідність у застосуванні того чи 

іншого способу. Тобто спосіб є одним із елементів методу. Водночас метод 

не може бути сукупністю способів, оскільки саме метод має бути 

структурним, забезпечувати стабільність і надавати можливість 

прогнозування результату впливу. Відповідно, використання загального 

визначення не має наукової цінності в межах даного дослідження.  

Більш точне визначення в межах права надає Ю.С. Шемшученко, який 

під методом правового регулювання розуміє спосіб впливу юридичної норми 

на суспільні відносини [224, с. 617]. Важливим у даному випадку є виділення 

саме ролі норм права, адже аналіз норми права та їх сукупності дозволяє 

виокремлювати різні методи, а також розуміти їх призначення. Проте 

можливий і обернений зв’язок, коли норма права формується, виходячи із 

обґрунтованості метода, а отже, дефініція, надана автором, висвітлює лише 

один бік явища. Крім того, в межах соціального захисту методи повинні 

відображати відносини між державою в особі державних службовців та 

споживачем державних послуг щодо захисту. Відповідно, законодавчі 

приписи формуються, виходячи саме із даних положень, тобто первинним є 

метод. 

Тож метод визначає, як саме регулюватимуться відносини щодо 

соціального захисту. Щодо сутності таких методів, то М.В. Цвік зазначає, що 

те чи інше сполучення основних і допоміжних способів правового 

регулювання, наявність (чи відсутність) можливості у осіб, на яких воно 

поширюється, самостійно встановлювати та уточнювати правові форми їх 

поведінки, характер підстав, з настанням яких пов’язуються виникнення, 

зміна та припинення правових стосунків між ними, а також ступінь 

деталізованості правового регулювання дають уявлення про методи 

правового регулювання суспільних відносин [145, с. 215]. Тобто в межах 
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соціального захисту державних службовців методи визначають характер 

діяльності щодо захисту, роль кожного із суб’єктів та межі їх повноважень. 

Саме за допомогою методів відбувається зміна правовідносин як щодо їх 

початку, так і щодо завершення. Наприклад, соціальний захист шляхом 

визначення тривалості робочого дня для державних службовців має 

імперативний характер, оскільки є обов’язковим для всіх, а також постійно 

триваючим. Однак, якщо мова йде про державну компенсацію, методи 

соціального захисту будуть спрямовані саме на завершення відносин шляхом 

виплати відшкодування.   

Правильно вказує В.Д. Сорокін, що основний методологічний прийом 

полягає в тому, що під час визначення поняття методу правового 

регулювання загалом, а також під час конструювання методів різних галузей 

права використовуються винятково дві «цеглинки» – цивільний та 

адміністративний методи. Саме на їх основі, на співвідношенні методів 

цивільного та адміністративного права багато авторів зводять конструкцію 

методу «своєї» галузі [252, с. 40-41]. Такий підхід дозволяє знайти баланс 

між роллю держави у соціальному захисті та межами її втручання у 

виконання обов’язків державними службовцями. Водночас методи 

соціального захисту містять не лише правові способи, але й економічні та 

екологічні. Відповідно, сутність методів соціального захисту повинна 

відображати як й правовий характер, так в зв’язок з іншими сферами. 

Наприклад, надання соціальної допомоги повинно відрізнятись залежно від 

матеріального стану, можливостей використати пільги та причин 

необхідності в отриманні такої допомоги.  

Дещо ширший підхід використовує Є.О. Харитонов, який вказує, що 

метод правового регулювання – системне комплексне застосування методів 

цивільного, адміністративного і кримінального права (що визначає 

міжгалузеву сутність публічно-правового регулювання) з урахуванням 

методів приватноправового регулювання (на рівні угод, добрих звичаїв, 

традицій, норм суспільної моралі, ділової етики) [253]. Дійсно, соціальний 
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захист державних службовців неможливо включити лише до однієї галузі 

та використовувати її метод, оскільки соціальний захист охоплює широкий 

комплекс суспільних відноси. Однак даний підхід не дозволяє стверджувати 

про самостійність та особливість методів соціального захисту, оскільки 

тлумачить їх лише як певним чином угруповане зібрання методів із інших 

галузей права. Враховуючи сутність діяльності державних службовців та їх 

зв’язок із трудовою сферою та публічним адмініструванням, можна дійти 

висновку, що методи соціального захисту повинні відображати специфіку, 

бути пристосованими до видів суспільних відносин, що виникають у процесі 

такого захисту, а отже, отримане поєднання матиме унікальний характер. 

Таким чином, проаналізувавши основні наукові підходи та враховуючи 

вище проведенні дослідження, зазначимо, що методи соціального захисту 

державних службовців – це систематизоване об’єднання правових способів 

та засобів впливу уповноважених державою органів влади на суспільні 

відносини із соціального захисту державних службовців шляхом діяльності 

щодо реалізації норм права з метою зменшення ймовірності настання 

соціальних ризиків та їх негативних наслідків для державних службовців.  

Досліджуючи класифікацію методів, зазначимо, що слід враховувати й 

елементи методу, на які звертає увагу Р.Я. Демків, а саме: способи 

взаємозв’язку прав і обов’язків між учасниками врегульованих 

правовідносин; сукупність юридичних фактів, які є підставою виникнення, 

зміни чи припинення правовідносин; санкції, способи і процедури їх 

застосування [254, с. 22]. Перші два елементи можуть застосовуватись щодо 

різних методів соціального захисту, однак останній елемент дозволяє 

виділити такий метод захисту, як примус. Саме завдяки застосуванню методу 

примусу можливо притягнути до юридичної відповідальності у випадках 

невиконання повноважень щодо соціального захисту або ж відновити 

порушене право. Крім того, метод примусу дозволяє об’єднати різні види 

санкцій шляхом визначення єдиної мети. 
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Також А.І. Якимів виділяє напрями здійснення соціального захисту 

в Україні, якими є забезпечення, допомоги і страхування [255, с. 223]. Дані 

напрями слід враховувати, оскільки вони дозволяють зрозуміти, у яких 

сферах використовуються методи соціального захисту, а отже, й краще 

відтворити їх сутність та визначити, чи належним чином вони відображені у 

національному законодавстві. Слід вказати, що методи соціального захисту 

мають більш загальний характер, а отже, й стосовно державної служби 

будуть існувати винятки щодо певних відносин. Наприклад, соціальне 

страхування, розмір пенсії та тривалість відпустки будуть відрізнятись 

залежно від виду діяльності державного службовця.  

Тож можна виділити наступні види методів соціального захисту 

державних службовців: 

1) метод примусу; 

2) метод страхування; 

3) метод надання соціальної допомоги; 

4) метод державних компенсацій. 

Метод примусу має імперативний характер та відображає зв’язок 

соціального захисту і державної служби із державною владою та 

адміністративним правом. У даному контексті М.В. Ковалів зауважує, що 

адміністративний примус є засобом вольового забезпечення відповідності 

правовій нормі поведінки громадян, посадових та юридичних осіб за 

допомогою заходів впливу, врегульованих адміністративно-правовими 

нормами, з метою досягнення відповідного порядку, припинення та 

попередження правопорушень, притягнення до відповідальності 

правопорушників [256, с. 215]. Тобто в межах соціального захисту 

державних службовців метод примусу може застосовуватись не лише щодо 

притягнення до відповідальності, а й стосовно дотримання тих норм, які 

забезпечують реалізацію соціального захисту. Варто наголосити, що 

обов’язковим елементом примусу в соціальному захисті є його правовий 

характер, оскільки саме він надає діям правомірності. Правовий характер 
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дозволить діяти в тих межах, що не встановлюють нових привілеїв та 

переваг для державних службовців шляхом застосування сили. Крім того, до 

особливостей примусу в соціальному захисті державних службовців слід 

віднести вольовий характер, оскільки примус, на відміну від інших методів 

(соціальна допомога, страхування тощо), не може застосовуватись 

автоматично, без попереднього дослідження умов та підстав. Відповідно, 

правові норми, у яких використовується метод примусу, стосуються 

діяльності державних службовців не лише як працівників, але і як 

представників держави.  

Відповідно до п. 9 ст. 9 Закону України «Про державну службу» за 

видання керівником та виконання державним службовцем завідомо 

злочинного наказу (розпорядження), доручення відповідні особи несуть 

відповідальність згідно із законом [68]. У даній правовій нормі метод 

примусу визначається як через застосування способу заборони на видання 

злочинних наказів, так і шляхом встановлення санкції за її порушення. Також 

саме метод примусу дозволяє розкрити комплексність соціального захисту 

державних службовців, оскільки об’єднує правові норми різних галузей 

права та різні нормативно-правові акти. Дана норма завдяки застосуванню 

методу примусу сприяє здійсненню соціального захисту державних 

службовців від безробіття, так як видання та виконання злочинного наказу 

матиме наслідком втрату посади та притягнення до юридичної 

відповідальності, а також забезпечує безпечні для фізичного та 

психологічного здоров’я умови праці через зменшення стресу та надмірного 

тиску з боку безпосереднього керівника.  

Згідно із ст. 55 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» у разі безпідставної відмови в наданні розпорядження 

зберігачу щодо перерахування коштів для оплати договору страхування 

довічної пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду несе 

відповідальність згідно із законом [236]. Таким чином, примус у соціальному 

захисті стосується не самих державних службовців, а осіб, які забезпечують 
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їх інтереси та від яких залежить належна якість такого захисту. Отже, 

необхідність у використанні примусу залежить від того виду соціальних 

ризиків, на виникнення яких державний службовець не впливає, однак які 

мають активний характер. Так, якщо пенсійне забезпечення викликане 

настанням соціального ризику об’єктивного характеру, а саме досягненням 

державним службовцем пенсійного віку, то уже відмова від такого 

забезпечення матиме обов’язково усвідомлений та протиправний характер, а 

отже, потребуватиме застосування методу примусу та відповідних йому 

засобів.  

Наступний метод соціального захисту державних службовців 

відзначається значною диференціацією, а також розкриває зв’язок 

соціального захисту із економічним станом у державі. Так, саме метод 

страхування спрямований на встановлення стабільності й передбачуваності 

стану матеріального забезпечення державного службовця. С.Д. Нечипоренко 

звертає увагу на те, що матеріальне забезпечення працівників, що 

здійснюється в рамках соціального страхування, сприяє підтримці певного 

рівня життя громадян і їх сімей при настанні страхових випадків, а також 

дозволяє особам, що втратили працездатність, відновлювати її [257, с. 59].  

Значна частина сфер державної служби пов’язана із можливим ризиками для 

здоров’я, тому метод страхування спрямований не лише на забезпечення 

наявності коштів на відповідне лікування, але й на захист членів сім’ї або ж 

осіб, за якими доглядає державний службовець, шляхом встановлення 

звичайного рівня матеріального достатку. Однак слід вказати, що 

страхування, хоча й завжди потребує економічних ресурсів, у соціальному 

захисті державних службовців має декілька різних цілей. Так, відповідно до 

ст. 90 Закону України «Про державну службу» пенсійне забезпечення 

здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [68]. Таким чином, у 

даному випадку метод страхування спрямований на допомогу у реалізації 

права особи на відпочинок, на матеріальне забезпечення, на належні умови 
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життя. Водночас метод страхування може бути використаний лише у 

певних видах державної служби. Так, відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону 

України «Про дипломатичну службу» за рахунок державних коштів 

відшкодовуються витрати дипломатичної служби, пов’язані з наданням 

медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують 

необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони 

відповідальності закордонної дипломатичної установи України [250]. 

Відповідно, страхування використовується для забезпечення права на життя 

та здоров’я осіб і створення належних умов реалізації таких прав. 

Відмінністю даного виду методу страхування є джерело надходження 

коштів, яким є саме держава. У першому ж випадку внески здійснюються за 

рахунок коштів самого державного службовця. Слід вказати, що метод 

страхування на сьогодні має незначне поширення щодо державних 

службовців, однак його використання заохочує до роботи у державній 

службі, оскільки визначає спланованість й забезпеченість майбутнього від 

соціальних ризиків. Проте законодавство потребує значного вдосконалення 

щодо спеціальних видів страхування залежно від сфери державної служби.  

Метод надання соціальної допомоги є одним із найбільш типових для 

соціального захисту державних службовців, оскільки підставами для його 

застосування є побутові ситуації. Так, відповідно до статей 1-2 Порядку 

надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань матеріальна допомога їм може надаватися один 

раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої 

заяви для вирішення соціально-побутових питань [234]. Використання 

методу соціальної допомоги спрямоване на забезпечення можливості 

державним службовцем виконувати свої обов’язки через вирішення 

позапрофесійних проблем, які можуть впливати на якість і швидкість 

надання державних послуг. Водночас, аналізуючи даний Порядок, можна 

побачити, що не використано усі можливості методу соціальної допомоги. 
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Незрозуміло, наприклад, чому ж обрана саме сума і розмірі 

середньомісячної заробітної плати, оскільки соціально-побутові питання 

можуть мати різний характер, а отже, більш доцільною була б диференціація 

можливих сум. Відповідно, детальнішого тлумачення потребує й термін 

«соціально-побутові питання» як щодо переліку, так і щодо дефініції. Крім 

того, не визначено відповідальності за відмову у розгляді заяви державного 

службовця та критеріїв обґрунтування необхідності у такій допомозі, що 

негативно впливає на ефективність методу. Соціальний захист повинен бути 

комплексним, а отже, використання методу соціальної допомоги має бути 

поєднаним із методом примусу.  

Соціальну допомогу як метод соціального захисту необхідно 

спрямовувати й на членів сім’ї державного службовця. Тому ст. 36 Закону 

України «Про дипломатичну службу» визначено, що у разі загибелі (смерті) 

за кордоном працівника дипломатичної служби, направленого у 

довготермінове відрядження або службове відрядження, здійснюється оплата 

послуг з репатріації останків за адресою реєстрації загиблого (померлого) за 

рахунок кошторису відповідної закордонної дипломатичної установи 

України [250]. Оплата послуг з репатріації дозволяє зменшити витрати членів 

сім’ї, а отже, забезпечити більш тривале їх стабільне матеріальне становище. 

Важливим є відділення методу соціальної допомоги від методу компенсації, 

оскільки останній використовується у випадках відшкодування певної шкоди 

або ж витрат під час виконання безпосередніх функцій держави. Відповідно, 

такі методи можуть застосовуватись у сукупності щодо захисту інтересів 

державних службовців та членів їх сімей у випадку настання нещасних 

випадків. Проте на науково-теоретичному рівні їх розмежування сприятиме 

зменшенню неправильного розуміння призначення норм права та більш 

детальному дослідженню їх меж.  

Підстави для використання методу державних компенсацій під час 

здійснення дипломатичної служби розкриті у постанові Кабінету Міністрів 

України від 17.04.2019 № 332, а їх деталізація здійснюється у ч. 1 ст. 4, де 
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вказано, що компенсується вартість проїзду до місця призначення; 

вартість користування постільними речами в потягах; вартість обов’язкового 

щеплення відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я; 

вартість наймання житлового приміщення, у тому числі бронювання переїзду 

в Україну з метою перебування у відпустці та повернення з неї один раз у 

поточному календарному році [258]. Тобто метод компенсації стосується як 

використання соціально-побутових послуг, так і відновлення здоров’я та 

реалізації права на відпочинок. Перебування в іншій державі для 

дипломатичного службовця може мати негативні наслідки у вигляді 

непередбачуваних витрат через інші ціни та особливості надання послуг. 

Відповідно, метод компенсації спрямований на встановлення очікуваного 

рівня витрат і незмінності планів розвитку такого державного службовця.  

Водночас у визначених законом випадках державний службовець 

повинен виконувати свої обов’язки незалежно від тривалості робочого дня. 

Ч. 4 ст. 56 Закону України «Про державну службу» встановлено, що за 

роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова 

компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, 

або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами 

державних службовців [68]. Тобто компенсація має не лише матеріальний 

характер щодо оплати понаднормових годин роботи, але й фактичний через 

використання годин та днів відпочинку у зручний для державного службовця 

час після усунення причин понаднормової роботи. Таким чином, метод 

компенсації використовується для забезпечення виконання обов’язків 

державного службовця як представника держави і як працівника, а також 

захисту його соціальних інтересів та членів сім’ї стосовно сімейного і 

матеріального благополуччя. 

Отже, на основі аналізу методів соціального захисту державних 

службовців виділимо їх ознаки як цілісну та взаємодоповнюючу систему: 

1) соціально-економічна спрямованість; 

2) перманентність застосування; 
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3) необхідність у деталізації механізму втілення. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, зробимо висновок, що засоби 

соціального захисту державних службовців є категорією, яка у своєму змісті 

відображає вплив держави на соціальний захист державних службовців та 

соціальну захищеність кожного державного службовця і членів його сім’ї. У 

процесі дослідження нами встановлено, що держава здійснює такий вплив 

під час прийняття державного службовця на державну службу, під час 

здійснення державної служби та під час припинення державної служби. У 

свою чергу, метод соціального захисту державних службовців є правовою 

категорією, яка об’єднує такі засоби і дозволяє зменшити ймовірність 

настання соціальних ризиків та їх негативних наслідків для державних 

службовців. Встановлено, що такими методами є примус, страхування, 

соціальна допомога та державні компенсації. 

 

3.3 Механізм правового забезпечення соціального захисту 

державних службовців в Україні 

 

Якість соціального захисту державних службовців напряму залежить 

від механізму його правового забезпечення, тобто від тих правових норм, які 

безпосередньо визначають правила поведінки суб’єктів відповідних 

правовідносин, встановлюють окремі гарантії, які у сукупності надають 

службовцям належний рівень соціального захисту.  

Наукове дослідження механізму правового забезпечення соціального 

захисту державних службовців моє важливе значення з огляду на 

необхідність систематизації нормативного регулювання відповідних 

правовідносин, виявлення наявних дефектів та загального удосконалення з 

метою впровадження ефективних засобів правового забезпечення у сфері 

соціального захисту відповідної категорії осіб. Відповідне дослідження являє 

свою особливу актуальність в контексті постійного проведення 

реформування інституту державної служби, під час якого питання 
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соціального захисту не завжди мають пріоритетний характер, що 

зумовлює значну кількість дефектів законодавчої техніки, колізій та 

прогалин законодавства. Зазначене негативно впливає на забезпечення 

належного рівня соціального захисту державних службовців. Крім того, 

дослідження механізму правового забезпечення у даній сфері дозволяє 

встановити ефективність діючих засобів забезпечення та виявити необхідні 

шляхи їх удосконалення.  

Питання механізму правового забезпечення соціального захисту 

державних службовців, його складових частин та пов’язаних із ними питань 

були проаналізовані в роботах таких науковців, як С.С. Алексєєв, 

К.Г. Волинка, А.О. Головачова, О.Г. Данильян, В.О. Демиденко, 

О.В. Домбровська, Р.В. Зуєв, І.О. Ієрусалімова, Т.Г. Корж-Ісаєва, 

В.Л. Костюк, Л.Б. Круп’як, Я.В. Лазур, О.М. Литвинов, Р.П. Луцький, 

Н.Г. Морозова, О.В. Негодченко, А.Е. Олійник, А.Ю. Олійник, А.А. Опалева, 

І.Г. Пахомова, В.В. Плиска, С.М. Прилипко, М.В. Пучкова, В.В. Радзієвська, 

І.В. Ростовщиков, І.В. Сервецький, К.В. Степаненко, О.А. Соколова, 

М.М. Шупило. 

Для отримання очікуваних результатів комплексного дослідження 

правового механізму соціального захисту державних службовців необхідно 

проаналізувати складові частини даного поняття. Так, К.В. Степаненко 

вказує, що поняття «забезпечення», яке використовується в тексті, не має 

єдиного формулювання, чим пояснюється актуальність його розробки в 

сучасній юридичній літературі». При цьому, проводячи аналіз українського 

законодавства, автор прийшов до висновку, що поняття «забезпечення» 

використовується часто, однак його розуміння здебільшого домислюється 

тими, хто використовує закон [259, c. 33-34]. Слід погодитись із даною 

тезою, враховуючи той факт, що питання тлумачення окремого слова, яке не 

місить у своїй природі певного термінологічного змісту, здійснюється через 

призму філологічного розуміння, що дозволяє надавати відповідному слову 

значення у досить широкому діапазоні. В контексті зазначеного слід 
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звернутись до загальної лінгвістичної літератури з метою кращого 

розуміння досліджуваної теми. 

У загальному значенні слово «забезпечити» означає створити надійні 

умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти 

кого-, що-небудь від небезпеки [137, c. 281]. Очевидно, під ним розуміють 

створення певної системи взаємопов’язаних гарантій, метою яких є охорона 

певного явища від потенційних загроз, що можуть негативним чином 

відображатись на функціонуванні даного явища належним чином. Вважаємо, 

що відповідне тлумачення слова «забезпечення» є досить вдалим в контексті 

дослідження правових явищ, оскільки дозволяє виокремити зміст 

досліджуваного поняття та встановити його взаємозв’язок із юридичними 

категоріями, зокрема гарантіями. 

І.О. Ієрусалімова відзначає досить часте використання терміна 

«забезпечення» в юридичній літературі, однак звертає увагу на той факт, що 

його дефініція відсутня. Водночас вчена зауважує, що даний термін 

використовується у більш комплексних дефініціях, наприклад таких, як 

«забезпечення виконання зобов’язань», «забезпечення доказів та 

забезпечення позову» [260, c. 81-82]. Враховуючи наведену тезу, зазначимо, 

що цілком логічним видається дослідження таких комплексних понять з 

метою виокремлення важливих у цілях дослідження правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців характеристик.  

І.В. Ростовщиков концентрує увагу винятково на статичній стороні 

поняття «правове забезпечення», трактуючи його лише як гарантію. На його 

думку, суть такої гарантії відтворюється при створенні ефективних умов для 

реалізації індивідом своїх прав і свобод [261, c. 12]. Можемо констатувати 

розуміння вченим забезпечення саме через наведену раніше загальну 

філологічну дефініцію. Водночас відповідна позиція підтверджує, що із 

використанням поняття «забезпечення» в правовому полі пов’язується 

виникнення та функціонування окремих гарантій.   
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Більш розширений підхід до поняття «правове забезпечення» 

демонструє М.В. Пучкова, яка розглядає його не лише як сукупність 

гарантій, які забезпечують реалізацію прав громадянами, але і як діяльність 

органів владних повноважень щодо створення необхідних умов для 

відповідного забезпечення [262, c. 12]. Тобто вченою правове забезпечення 

розкривається не лише через окремо встановлені норми, які повинні 

гарантувати громадянам можливість реалізації їх прав, вона також наголошує 

на необхідності підтримання функціонування відповідних норм з боку 

уповноважених органів. Таким чином, очевидною є певна система, що 

забезпечує цілісне функціонування гарантій реалізації прав не лише через їх 

встановлення, але й через постійну підтримку такого функціонування з боку 

органів держаної влади. 

В.О. Демиденко, досліджуючи дефініцію правового забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, прийшов до висновку, що до даного поняття 

слід включати сприяння реалізації прав і свобод людини та громадянина, їх 

охороні та захисту [263, c. 9]. Відзначимо, що аналогічної позиції 

дотримується і О.В. Домбровська [264, c. 13]. Однак ми не можемо 

погодитись із даними вченими, оскільки наведені позиції акцентують увагу 

лише на діяльнісному підході до правового забезпечення, тобто на сприянні у 

реалізації громадянами свої прав. Проте, на нашу думку, розглядати правове 

забезпечення через призму сприяння не є доцільним, так як встановлення 

гарантій лише забезпечує захист можливості реалізації, а не встановлює 

певної мотивації чи допомоги у відповідній реалізації прав. Тобто суб’єкти, 

які пов’язані із процесом гарантування реалізації прав, не здійснюють жодної 

допомоги, а лише забезпечують можливість безперешкодної реалізації прав 

громадянами. 

Дещо в іншому ракурсі до проблеми формулювання змісту поняття 

«правове забезпечення» намагався підійти А.Е. Олійник, який розкрив його 

зміст через призму: а) створення сприятливих умов для реалізації 

громадянами свої прав; б) запобігання їх порушенню; в) відновлення 
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порушених прав громадян [265, c. 16]. Даний підхід є досить цікавим з 

наукової точки зору, оскільки розкриває окремі механізми забезпечення дії 

встановлених гарантій реалізації особами своїх прав, розкриваючи дані 

механізми через можливість поновлення порушених прав. Фактично саме 

через механізм поновлення прав реалізується можливість забезпечення 

безперешкодної реалізації прав особами. З одного боку, суб’єкт, який 

потенційно може порушити право іншої особи, розуміє, що відповідне право 

буде поновлене, отже, проводиться певна превентивна робота щодо 

потенційних порушень. З іншого боку, особа розуміє, що має можливість 

реалізувати свої права, а у випадку наявності окремих перешкод для такої 

реалізації у вигляді порушення прав, такі порушені права будуть поновлені. 

У даному контексті слід також вказати на необхідність встановлення 

ефективного правового забезпечення, тобто забезпечення таких гарантій та 

механізмів поновлення, що дозволять досягти мети встановлення 

забезпечення у найбільш дієвий спосіб. 

 А.А. Опалева ж зазначає, що зміст поняття «правове забезпечення» 

обмежується лише охороною і захистом порушених прав громадян [266, 

c. 18]. З даною позицією досить важко погодитись, оскільки відповідне 

розуміння правового забезпечення є необґрунтовано звуженим. Охорона та 

захист прав, безумовно, є важливими елементами правового забезпечення, 

однак до його змісту включаються й інші елементи, зокрема безпосередньо 

гарантії, які встановлюють певні межі можливого захисту порушених прав. 

Питання поновлення порушених прав також, на нашу думку, є невід’ємним 

елементом правового забезпечення, оскільки результат, а саме отримання 

можливості подальшої реалізації права, що можливо досягнути саме 

поновленням права, є пріоритетною задачею встановлення охорони та 

гарантування прав громадян. 

Цікавий підхід до розуміння дефініції правового забезпечення 

висловив К.Г. Волинка, який уключив до змісту даного поняття в контексті  

прав і свобод людини питання наявності поваги, дотримання, визнання та 
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гарантій таких прав [267, c. 5]. Якщо існування в даному переліку 

гарантій не викликає жодного сумніву, то повага і визнання прав повинні 

бути розглянуті через призму  поведінки інших осіб по відношенню до прав 

та свобод окремого громадянина. Ми цілком підтримуємо дану позицію, 

оскільки, як уже зазначалось, механізми поновлення порушених прав 

виконують також превентивну функцію щодо порушень, так як у разі 

потенційного порушення права іншої особи, відповідний порушник розуміє 

невідворотність поновлення права, отже, не вчиняючи відповідне порушення, 

така особа визнає та проявляє повагу до прав інших осіб. Питання поваги та 

визнання прав інших осіб не забезпечується лише дієвими механізмами 

поновлення порушених прав, оскільки може бути пов’язане із добросовісною 

поведінкою, однак така поведінка залежить від волі особи, тоді як засоби 

поновлення прав є правовим інструментом досягнення добросовісної 

поведінки. 

А.Ю. Олійник вважає, що правове забезпечення – це вплив на права і 

свободи громадян за допомогою певних юридичних засобів, насамперед 

норм права [268, с. 160]. Відповідно, можна зробити висновок, що засобами, 

якими здійснюється вплив на правовідносини в процесі правового 

забезпечення, є норми права. Тобто правове забезпечення здійснюється за 

допомогою прийняття та функціонування правових норм, які і встановлюють 

конкретні правила щодо такого забезпечення. 

Враховуючи вищенаведене, можемо дійти висновку, що правовим 

забезпеченням є вплив на права та свободи осіб шляхом встановлення 

цілісної системи правових норм, за допомогою яких визначаються гарантії 

реалізації прав, охорони, захисту та поновлення прав у разі їх порушення. 

У межах даного дослідження також необхідно проаналізувати 

категорію механізму, що дозволить отримати більш релевантні результати 

наукового дослідження. Звертаючись до загального розуміння поняття 

«механізм», відзначимо, що воно визначається як внутрішня будова, система 

чого-небудь, сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, 



 

 

217 

хімічне та інше явище [137, с. 523]. Тобто, якщо мова йде про механізм 

якогось явища, то доцільно звертати увагу саме на зміст даного явища, на 

його складові. О.М. Литвинов вважає, що категорія «механізм» відіграє в 

житті людини досить значну роль, оскільки вона застосовується практично в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства, а особливо – у сфері суспільних 

відносин, де, як правило, пов’язується із здійсненням певного явища, 

процесу, реалізацією відносин [269, с. 102]. Відповідна позиція цілком 

справедлива стосовно частоти застосування відповідної категорії у 

комбінації з іншими поняттями. Враховуючи наведене вище загальне 

розуміння поняття механізму, можемо відзначити, що при вживанні 

відповідної комбінації зосереджується увага на складових даного поняття, які 

забезпечують можливість його функціонування.  

С.С. Алексєєв розглядає досліджуване поняття як узяту в єдності 

систему правових засобів, за допомогою якої забезпечується результативний 

правовий вплив на суспільні відносини [270, с. 9]. Таким чином, автор 

розкриває зміст поняття механізму через окрему систему засобів, завдяки 

яким відповідний механізм і здійснює свій вплив на окремі правовідносини. 

Важливим є розуміння, що відповідні засоби в механізмі слід розглядати як 

єдину систему, що означає їх тісний взаємозв’язок та можливість доповнення 

використанням окремих засобів для доповнення виконання покладених на 

інші засоби функцій. При цьому звертається увага на результативність 

впливу на правовідносини, що, на нашу думку, є досить спірним питанням. 

Результат впливу, з нашої точки зору, слід розглядати в якості мети 

застосування окремого механізму. Однак використання не кожного 

механізму дозволяє досягти таку мету, оскільки рівень ефективності кожного 

механізму є різним. Отже, результативність не може вважатись обов’язковою 

ознакою механізму. 

О.Г. Данильян слушно зазначає, що поняття «механізм» глибоко і 

змістовно характеризує динаміку соціальних процесів у суспільстві, оскільки 

передбачає не тільки виділення структурних і технологічних моделей, що 
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встановлюють зв’язок і порядок черговості елементів-ступенів. Разом з 

поняттям «технології» механізм ще й розкриває динаміку, форми та методи 

переходу від одного ступеня до іншого, безпосередньо підводячи до 

загального аналізу функціонування системи [271, с. 164-165]. Зазначена 

позиція у повній мірі розкриває розуміння механізму як певної системи 

елементів. Водночас детально розкривається взаємозв’язок відповідних 

елементів, який вбачається у переході від одного до іншого. Таким чином, 

підтверджується наведена нами думка про доповнення одними елементами 

функцій інших елементів. Окрім того, є підстави вважати, що елементи 

механізму мають ознаку послідовності застосування, що, враховуючи їх 

системне застосування, вказує на чітку структуру механізму із зрозумілим 

порядком застосування його елементів у цілях функціонування такого 

механізму. 

На думку Р.В. Зуєва, механізм правового забезпечення можна 

трактувати у двох значеннях – широкому та вузькому. У широкому значенні 

відповідний механізм відображає процес адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод людини органами публічного адміністрування. У 

вузькому значенні його можна трактувати як структурно взаємопов’язану 

сукупність правових та організаційних засобів, що реалізуються органами 

публічного адміністрування й спрямовуються на регулювання правовідносин 

у сфері прав і свобод людини [272, c. 50]. Наведене автором вузьке значення 

механізму цілком узгоджується з попередніми тлумаченнями механізму, що 

дає підстави для такого висновку: зміст механізму правового забезпечення 

складають його засоби, завдяки яким відповідний механізм функціонує. 

Цікавою з наукової точки зору є також диференціація таких засобів на 

організаційні та правові, що додатково вказує на взаємодоповнюваність 

таких засобів у цілях досягнення певного результату за рахунок 

використання відповідного механізму. Водночас ми  не можемо погодитись 

із широким тлумаченням механізму, оскільки, на нашу думку, механізм не 

може бути трактований як процес. Механізм забезпечення є лише сукупністю 



 

 

219 

засобів, тоді як процес їх застосування (в межах дослідження) являє 

собою іншу правову категорію – «забезпечення соціального захисту 

держаних службовців». 

Подібний діяльнісний підхід демонструє В.О. Демиденко, вказуючи, 

що механізм забезпечення прав і свобод людини – це процес цілеспрямованої 

діяльності компетентних органів щодо сприяння реалізації прав і свобод 

людини та громадянина, їх охороні і захисту [253, с. 10]. Ми не поділяємо 

дану позицію, оскільки категорія «механізм» не охоплює процес її 

застосування. Водночас наведене визначення може бути цікавим з огляду на 

виокремлення ознаки цілеспрямованості, тобто використання механізму 

повинне мати окрему мету, що полягає у досягненні результату застосування. 

Також слід звернути увагу на вказівку про наявність повноважень у органів, 

які здійснюють відповідну діяльність. Ми вважаємо, що відповідні 

повноваження є частиною способів, що входять до змісту поняття механізму 

правового забезпечення. Тобто в результаті надання окремому органу 

спеціальних повноважень щодо певного виду правовідносин фактично 

запроваджується спосіб впливу на відповідні правовідносини, що, 

враховуючи попередні твердження, складає зміст категорії механізму 

забезпечення. 

Прихильником діяльнісного підходу є також Я.В. Лазур, який  

пропонує під механізмом забезпечення прав і свобод громадян у сфері 

державного управління розуміти процес діяльності органів державного 

управління щодо створення належних умов реалізації, охорони та захисту 

прав і свобод громадян від протиправних дій шляхом використання 

матеріальних і процесуальних юридичних засобів та способів [273, c. 393]. 

Дане визначення демонструє помилковість діяльнісного підходу. Зокрема 

автор погоджується із існуванням способів та засобів, однак механізмом 

називає саме процес застосування цих засобів. Очевидним є те, що певне 

явище, зокрема правове забезпечення, реалізується завдяки певному 

механізму, тобто засобам та способам. Водночас реалізація таких засобів та 
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способів, тобто застосування механізму, і складає зміст самого явища, 

зокрема правового забезпечення. Таким чином, процес використання засобів 

та способів доцільно розглядати як саме явище, а не його механізм.  

На думку О.В. Негодченко, під терміном «механізм забезпечення прав і 

свобод» слід розуміти систему способів і факторів, що забезпечують 

необхідні умови реалізації та захисту всіх основних прав і свобод людини 

[274, c. 9]. Відповідна позиція вказує на те, що зміст механізму забезпечення 

складають способи, які утворюють цілісну систему та спрямовані на 

створення і забезпечення умов реалізації та захисту прав суб’єкта 

відповідних правовідносин. Важливо відзначити саме наявність способів, які 

забезпечують захист прав, що дозволяє зробити висновок про цілісність 

відповідної системи та її закінчений цикл, який не завершується лише 

встановленням правил поведінки, але й дозволяє встановити підстави для 

забезпечення дотримання відповідних правил усіма суб’єктами 

правовідносин. 

В.В. Радзієвська визначає досліджуваний термін як «налагоджену 

систему правових інструментів та засобів, створених і закріплених державою 

для реального визначення та здійснення прав і свобод, регулювання процесів 

у сфері прав і свобод людини та громадянина через відповідні органи». 

Вчена підкреслює, що саме через систему даних органів, створених 

державою, а також інших інституцій відбуваються забезпечення, охорона та 

захист прав і свобод від порушень та відновлення їх у разі, якщо порушення 

вже відбулося [275, с. 151]. Цілком погоджуємось з даною позицією, оскільки 

вона вказує не лише на внутрішній зміст поняття, яке цілком узгоджується із 

загальним розумінням механізму, але й розкриває необхідний елемент 

механізму забезпечення, а саме наявність специфічних суб’єктів, діяльність 

яких спрямована на забезпечення реалізації та захисту прав суб’єктів 

правовідносин.  

Розглядаючи механізм правового забезпечення у сфері прав і свобод 

неповнолітніх, Т.Г. Корж-Ісаєва визначає його як цілісну систему 
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адміністративно-правових норм і структурно взаємопов’язаних між собою 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення, які створюють надійні 

умови для гарантованого здійснення реалізації, охорони, захисту й 

відновлення порушених прав і свобод неповнолітніх [276, с. 15]. На нашу 

думку, відповідна позиція не є коректною та підлягає доповненню. Зокрема 

автором не розкрито зміст самого механізму через його елементи, а саме 

способи. Водночас можемо погодитись із тим, що система взаємодії органів, 

які безпосередньо здійснюють правове забезпечення, має значний вплив на 

дієвість відповідного механізму. 

Враховуючи наведене, зазначимо, що під механізмом правового 

забезпечення слід розуміти цілісну систему структурно взаємопов’язаних 

правових та організаційних засобів, а також гарантій, створених і 

закріплених державою з метою формування належних умов реалізації, 

охорони та захисту прав і свобод громадян від протиправних дій, що 

реалізується через відповідні органи. 

Отже, очевидною є наявність у механізму правового забезпечення 

певної структури, яка складається із засобів, завдяки яким реалізується 

функціонування відповідного механізму. Зважаючи, в тому числі, на 

дослідження поняття правового забезпечення, можемо зробити висновок про 

те, що відповідними засобами є норми права, які завдяки своєму 

взаємозв’язку формують цілісну систему, котру доцільно називати 

механізмом.  

Таким чином, відповідні висновки дозволяють нам з метою 

дослідження механізму правового забезпечення соціального захисту 

державних службовців зосередити увагу безпосередньо на правових нормах, 

які встановлюють правила відповідного соціального захисту та гарантії 

реалізації права на соціальний захист.  

Щоб підтвердити відповідну думку, слід навести позицію В.В. Плиски 

стосовно того, що норма права – це базовий елемент будь-якого механізму 

правового забезпечення. Норма права ‒ це загальнообов’язкове правило 
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поведінки, яке визначає для суб’єкта можливий варіант поведінки, тобто 

встановлює суб’єктивні юридичні права, а також визначає необхідний 

варіант поведінки, вказуючи на суб’єктивні юридичні обов’язки. Кожна 

норма права повинна мати зовнішнє вираження, якого вона набуває через 

прийняття нормативно-правового акта [277, c. 145]. Отже, в межах 

дослідження правового механізму соціального захисту державних 

службовців нам необхідно проаналізувати норми права, які визначають 

поведінку суб’єктів відповідних правовідносин та є закріпленими у 

встановленому порядку в нормативно-правових актах.  

На думку С.М. Прилипко, національні правові системи соціального 

забезпечення на сучасному етапі складаються з декількох самостійних 

елементів. Залежно від виду соціальної допомоги сформувалися три складові 

частини цих систем: пенсійні системи; системи виплат допомог і 

компенсацій; системи соціальних послуг та обслуговування, медичної 

допомоги і лікування [278, c. 263]. Таким чином, можемо констатувати, що 

механізм правового забезпечення соціального захисту державних службовців 

складається з трьох основних складових частин, які є групами норм права 

щодо врегулювання питання пенсійного забезпечення, виплат, пов’язаних із 

виконанням трудових функцій, а також норм, що регулюють надання різного 

роду соціальних послуг, зокрема надання медичної допомоги. 

Р.П. Луцький розглядає соціальне забезпечення державних службовців 

у контексті пенсійного забезпечення, матеріального забезпечення, а також 

виплати грошової винагороди за сумлінну, безперервну працю в державних 

органах, зразкове виконання трудових обов’язків, представлення державних 

службовців до державних нагород і присвоєння їм почесних звань, а також 

надання щорічних і додаткових відпусток з виплатою матеріальної допомоги 

на оздоровлення [167, c. 7-10]. У даному випадку ми можемо спостерігати 

дещо розширений підхід до визначення виплат, які пов’язані із виконанням 

трудової функції державними службовцями. Так, до відповідних виплат 

можна віднести не лише безпосередню заробітну плату службовців, але й 
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премії та винагороди, які надаються за умови сумлінного виконання 

покладених на державних службовців обов’язків. Щодо позиції вченого про 

віднесення до соціального захисту присвоєння почесних звань, ми не можемо 

повністю погодитись із даною тезою, оскільки правове забезпечення 

соціального захисту пов’язане із гарантуванням реалізації особами, зокрема 

державними службовцями, окремих прав, тоді як почесні звання не дають 

особам додаткових прав та не встановлюють гарантії їх реалізації, отже, 

відсутні підстави вважати присвоєння відповідних звань соціальним 

захистом державних службовців. 

І.В. Сервецький класифікує можливі напрямки соціального захисту 

держаних службовців на такі: ті, що надаються у грошовій формі (заробітна 

плата, пенсія, допомоги); ті, що надаються у формі безоплатних послуг, а 

також дотацій, спрямованих на зниження цін та тарифів та товари й послуги 

масового попиту [279, c. 104]. Дана диференціація розкриває додаткові 

напрямки правового забезпечення соціального захисту держаних службовців, 

зокрема цікавим є питання надання безоплатних послуг та дотацій на 

зменшення тарифів і цін, що можна вважати важливим доповненням до 

загального матеріального забезпечення держаних службовців, яке відіграє 

важливу роль в їхньому соціальному захисті. 

Враховуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що механізм 

правового забезпечення соціального захисту державних службовців є 

комплексною категорією, яка включає достатньо велику кількість засобів, 

вектори регулювання яких є досить різнонаправленими.  

Таким чином, з метою більш детального аналізу даної категорії 

вважаємо за доцільне дослідити механізм правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців через призму конкретних 

засобів відповідного механізму, тобто норм права, які в залежності від 

спрямованості здійснення впливу на правовідносини можливо 

диференціювати на такі види: 
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1) норми, що регулюють пенсійне забезпечення (нормативне 

забезпечення питання виплати матеріального забезпечення, пов’язаного із 

досягненням пенсійного віку або втратою працездатності); 

2) норми, які регулюють матеріальне забезпечення, пов’язане із 

виконанням трудової функції (забезпечення соціального захисту державного 

службовця, що пов’язане із оплатою виконання ним трудової функції та із 

іншими виплатами);  

3) норми, які регулюють зниження цін та надання безоплатних 

послуг (нормативне регулювання соціального захисту державних 

службовців, що пов’язується із компенсацією їм певних видів послуг 

державою). Коротко проаналізуємо кожен вищенаведений вид норм. 

1. Норми, що регулюють пенсійне забезпечення. 

Одним із ключових напрямів оптимізації правосуб’єктності державних 

службовців, посилення їх мотивації до праці є належне професійне пенсійне 

забезпечення. З правової точки зору, професійне пенсійне забезпечення 

державних службовців виступає необхідною складовою матеріального 

забезпечення у разі втрати ними професійної придатності після досягнення 

встановленого пенсійного віку [280, c. 35]. Наявність належного пенсійного 

забезпечення надає усвідомлення збереження гідного рівня життя у 

передбачених законодавством випадках втрати працездатності або 

досягнення особою певного віку, що відіграє важливу роль у виборі особою 

сфери діяльності та застосуванні своїх знань та навичок для проходження 

державної служби. 

Проводячи теоретичне дослідження питання пенсії, М.М. Шупило 

робить висновок, що, окрім майнової характеристики, пенсія має також 

сутнісне наповнення, яке виділяє її від інших видів матеріального 

забезпечення. [281, c. 11]. Підставою для її виплати є певні юридичні факти, 

зокрема втрата працездатності чи досягнення пенсійного віку, а не 

безпосереднє виконання трудової функції. Водночас розмір такого 

забезпечення, на відміну від заробітної плати, залежить не від рівня знань, 
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навичок, займаної посади, досвіду, а від страхового стажу особи, тобто 

строку, протягом якого особа підлягала державному соціальному 

страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування згідно із законодавством. 

Теоретико-правовий аналіз положень законодавства, на думку 

В.Л. Костюка, свідчить, що пенсія державних службовців характеризується 

такими ознаками: 1) належить до професійних пенсій; 2) виступає видом 

матеріального забезпечення у разі втрати державним службовцем 

професійної придатності через припинення державної служби; 3) стимулює 

залучення до державної служби висококваліфікованих фахівців; 4) стимулює 

осіб з інвалідністю до державної служби та передбачає додаткові гарантії з 

пенсійного забезпечення [280, c. 35]. Цілком погоджуємось із наведеними 

ознаками пенсійного забезпечення, яке відіграє роль гарантії соціального 

захисту особи у випадках втрати працездатності, що безперечно відіграє 

вагому роль у залученні висококваліфікованих фахівців. Також автор звертає 

увагу на стимулювання осіб з інвалідністю до державної служби, що 

пов’язується із більш високим рівнем їх забезпечення у випадку 

проходження державної служби. 

Р.П. Луцький відзначає, що такій пенсії притаманні ознаки, що 

характеризують пенсію загалом як родове поняття (грошова форма надання, 

щомісячний систематичний характер виплати, взаємозв’язок із трудовою 

діяльністю та заробітною платою, основне джерело життєвого існування, 

компенсаційний характер тощо). Автор також обґрунтовує, що правовими 

підставами пенсійного забезпечення державних службовців є: а) наявний у 

момент звернення (а в законодавчо встановлених випадках ‒ у минулому) 

статус державного службовця; б) стаж державної служби (при цьому у 

законодавстві передбачено мінімальний кількісний критерій стажу державної 

служби); в) страховий стаж особи; г) соціальний ризик, що зумовлює 

виникнення суб’єктивного права на пенсію; ґ) стать особи [167, c. 8]. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що право на отримання пенсії, крім 
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загальних підстав досягнення пенсійного віку або втрати працездатності і 

наявності страхового стажу, особі також треба підтвердити фактом 

проходження державної служби, що є ключовим аспектом отримання саме 

пенсійного забезпечення державного службовця. Водночас, стать особи лише 

впливає на вік, з досягненням якого пов’язується право на пенсійне 

забезпечення. Саме ж досягнення віку є підставою для отримання пенсії, а не 

стать відповідної особи. 

Переходячи безпосередньо до правового регулювання пенсійного 

забезпечення держаних службовців, відзначимо, що згідно із статтею 90 

Закону України «Про державну службу» пенсійне забезпечення державних 

службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [236]. Отже, на даному 

етапі пенсійне забезпечення державних службовців проводиться на загальних 

підставах, що передбачає для визначення розміру пенсії застосування 

коефіцієнту трудового стажу, а також визначення розміру заробітної плати, 

що включає не лише заробітну плату самої особи, яку вона отримувала до 

виходу на пенсію, але й середньої заробітної плати в Україні, з якої 

платились страхові внески.  

Проте не для всіх держаних службовців застосовуються вищенаведені 

правила нарахування пенсій. Згідно з пунктами 10 і 12 розділу XI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII «Про державну службу» на призначення пенсії відповідно 

до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про 

державну службу» мають право особи, які на день набрання чинності 

Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну 

службу»: 

 мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до 

відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 

Закону та актами Кабінету Міністрів України; 
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 займають посади державної служби та мають не менш як 10 

років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад 

державних службовців, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету 

Міністрів України [68]. 

Наведені категорії осіб мають право на отримання пенсій за правилами, 

що діяли до набуття чинності новим Законом України «Про державну 

службу». Зокрема відповідно до пункту 4 Порядку призначення пенсій 

деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 вересня 2016 року № 622, пенсія державним службовцям 

призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в 

розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види 

оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за 

призначенням пенсії не є державними службовцями, ‒ заробітної плати 

працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу 

за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі 

види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [282]. Таким чином, 

можемо зробити висновок, що попередні правила нарахування пенсій, якими 

можуть скористатись деякі категорії державних службовців, мають ряд 

привілеїв. Зокрема це стосується підвищеного розміру пенсії, який становить 

60 відсотків від заробітної плати державного службовця. Окрім того, базою 

для нарахування є сама заробітна плата такого службовця, а для її визначення 

не враховується середня заробітна плата по Україні, що ставить у більш 

вигідне становище тих державних службовців, посади яких передбачають 

високе матеріальне забезпечення під час безпосереднього проходження 

служби та виконання трудової функції. Водночас у зв’язку із прийняттям 

змін можемо констатувати поступовий відхід від подібних принципів 

нарахування пенсій та зрівняння пенсійного забезпечення державних 

службовців й інших категорій працюючих осіб.  
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Враховуючи наведене, можемо виокремити наступні особливості 

такого способу механізму правого забезпечення соціального захисту 

держаних службовців, як норми, що регулюють пенсійне забезпечення 

державних службовців: 

1) поступове набуття зрівнювального характеру (зміна правил 

пенсійного забезпечення державних службовців передбачає застосування 

однакових з іншими категоріями працюючих осіб правил нарахування 

пенсій; 

2) диференційований характер (державні службовці в залежності від 

наявності достатньої кількості стажу державної служби на дату набрання 

чинності Законом України «Про державну службу» № 889-VIII можуть 

використовувати різні правила нарахування розміру пенсій);  

3) стимулюючий характер (пенсійне забезпечення державних 

службовців покликане стимулювати обрання державної служби в якості 

сфери діяльності висококваліфікованих працівників). 

2. Норми, які регулюють матеріальне забезпечення, пов’язане із 

виконанням трудової функції.  

А.О. Головачова вказує, що основним засобом підвищення 

ефективності праці державних службовців та основних напрямів 

реформування державної служби є створення ефективної системи оплати 

праці державних службовців [283, c. 29]. Цілком погоджуємось із даною 

тезою, так як можливість отримувати гідну оплату своєї праці є надзвичайно 

важливим елементом багатьох взаємопов’язаних систем, зокрема соціального 

захисту державного службовця, організації ефективності виконання ним 

службових обов’язків, що в цілому відіграє важливу роль в належному 

виконанні державою взятих на себе зобов’язань, оскільки державні 

службовці під час здійснення службових обов’язків є її представниками. 

Як зазначає Л.Б. Круп’як, заробітна плата державних службовців 

виконує відтворювальну, організуючу та стимулюючу функції, 

співвідношення між цими функціями та її вплив на поведінку працівника 
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можуть бути різними. В Україні заробітна плата державних службовців 

відіграє більше відтворювальну функцію, відшкодовуючи та компенсуючи 

витрати праці, ніж організуючу і ще в меншій мірі ‒ стимулюючу функцію. 

Важливим при цьому є не тільки розмір самої заробітної плати, але й умови її 

організації [284, c. 204]. Тобто для виконання заробітною платою своїх 

функцій у межах правовідносин між службовцем та державою питання умов 

її організації нарахування та виплати є важливим аспектом нарівні із 

розміром. На нашу думку, мається на увазі, що умови виплати заробітної 

плати, її збільшення повинні бути прозорими та зрозумілими службовцю, а 

здійснення виплат ‒  регулярним, що значним чином може справляти 

стимулюючий ефект на відповідного службовця в цілях належного 

виконання ним посадових обов’язків. 

Відповідно до частини 2 статті 50 Закону України «Про держану 

службу» заробітна плата державного службовця складається з таких видів: 

1) посадового окладу; 

2) надбавки за вислугу років; 

3) надбавки за ранг державного службовця; 

4) премії (у разі встановлення) [68]. 

Таким чином, виділяється така особливість заробітної плати, як 

структурність, що передбачає наявність різних видів оплати праці 

державного службовця в залежності від якості виконуваних завдань, строку 

служби та рівня відповідальності, що пов’язується із посадою, яку 

службовець займає. 

Посадовий оклад у заробітній платі державних службовців є 

найсуттєвішою та найстабільнішою частиною [285, c. 306]. Згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 [227] посадові 

оклади на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням 

юрисдикції державних органів визначаються шляхом множення мінімального 

розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного 
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значення, який становить 2 розміри прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, на відповідний коефіцієнт, встановлений для кожної 

групи посад. Таким чином, законодавством визначено мінімальний розмір 

оплати праці державного службовця, який збільшується пропорційно 

займаній ним посаді шляхом множення такої мінімальної ставки на визначені 

коефіцієнти. Вважаємо, що відповідний підхід до формування посадових 

окладів державних службовців виправданий та справедливий, оскільки він 

забезпечує чітку диференціацію його розмірів в залежності від того, якого 

кар’єрного рівня досяг окремий державний службовець.  

У науковій літературі відзначається, що розміри посадових окладів слід 

встановлювати залежно від рангу, який має давати право працювати на 

відповідних посадах. Розміри преміювання доцільно пов’язати з чіткими 

методами оцінки ефективності роботи підрозділів та рейтингом працівників, 

а також співвіднести із профіцитом бюджету та економією фонду оплати 

праці [286, с. 146-151]. Вважаємо, що відповідна позиція про диференціацію 

окладів за критерієм рангу не є доцільною в межах питання оплати праці 

державних службовців. Відповідно до діючого законодавства, згаданого 

вище, мета, яка пропонується автором, частково виконується шляхом 

диференціації окладів у залежності від посади в конкретному органі. 

Водночас застосування у вказаній системі нарахування окладів додаткових 

вимог щодо врахування рангів може дисбалансувати її та зробити більш 

заплутаною, що негативно впливатиме на виконання заробітною платою, 

зокрема окладом, своїх функцій.  

І.Г. Пахомова вказує на необхідність суттєвого підвищення частки 

посадового окладу у загальній заробітній платі державних службовців. 

Частково це забезпечується шляхом включення до посадового окладу всіх 

надбавок, доплат і премій, які існують сьогодні, за винятком доплати за 

вислугу років [287, c. 75]. На нашу думку, наведена теза є дискусійною, 

оскільки, з одного боку, державні службовці отримуватимуть більшу 

заробітну плату за виконання своїх обов’язків, а з іншого ‒ втратяться ті 



 

 

231 

функції, які покладені на відповідні види виплат. Так, стимулююча 

функція премії  за зразкове виконання обов’язків перестане бути актуальною, 

так як вона вже буде включена до окладу службовця. Тому ми вважаємо, що 

в разі внесення відповідних об’єднуючих змін до законодавства, змін також 

потребуватимуть питання організації перевірки якості роботи державних 

службовців та їх відповідності займаним посадам. 

Як уже зазначалось, виплата надбавок за вислугу років встановлена 

частиною 1 статті 52 Закону України «Про державну службу» [68]. Таким 

чином, крім питання матеріальної забезпеченості самого працівника, 

відповідна надбавка стимулює осіб до продовження служби протягом 

значного періоду, надаючи можливість збільшити розмір заробітної плати до 

50% за приблизно 17 років. Відзначимо, що, на відміну від посадового 

окладу, даний вид надбавок може розглядатись як важливий елемент 

матеріального та соціального забезпечення працівника лише в 

довгостроковій перспективі.  

Надбавки за ранг, виплата яких передбачена частиною 2 статті 52 

Закону України «Про державну службу» [68], визначаються Кабінетом 

Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах 

державної служби. Слід відзначити, що відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 відповідні доплати 

встановлюються у статичній сумі і становлять від 200 гривень за 9 ранг, до 

1000 гривень за 1 ранг державного службовця. На нашу думку, враховуючи 

незначний рівень розміру відповідних доплат, який складає менше 5% 

посадового окладу, вони не відіграють значної ролі в забезпеченні 

соціального захисту державних службовців, формуючи невелику практичну 

диференціацію соціального захисту службовців в залежності від отримання 

ними відповідного чергового спеціального звання. 

О.А. Соколова зауважує, що одним із видів грошового заохочення 

державного службовця виступає премія, яка відповідно до Закону України 

«Про державну службу» передбачена як одна із складових заробітної плати. 
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При цьому в Законі зроблено уточнення – у разі встановлення, тобто вона 

буде виступати складовою заробітної плати лише тоді, коли її буде 

призначено відповідним керівником. І це правильно, адже премії, не 

обумовлені системою оплати праці і мають характер разового грошового 

заохочення. В такому разі коло працівників, умови їх преміювання, розміри 

премій заздалегідь не встановлюються і виплачуються, як правило, на 

підставі трудового досягнення працівника [288, c. 306]. Цілком 

погоджуємось із даною позицією, оскільки питання здійснення трудових 

обов’язків у межах державної служби охоплюється виплатою заробітної 

плати, при цьому особа може розраховувати на додаткове матеріальне 

забезпечення у формі премії в разі якісного виконання трудової функції. 

Так, відповідно до частини 3 статті 50 Закону України «Про державну 

службу» [68] за результатами роботи та щорічного оцінювання службової 

діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До 

премій державного службовця належать: премія за результатами щорічного 

оцінювання службової діяльності; місячна або квартальна премія відповідно 

до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи 

державного органу. При цьому премії виплачуються в межах фонду 

преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в 

загальний результат роботи державного органу. Встановлення премій 

державним службовцям здійснюється керівником державної служби згідно із 

затвердженим ним же Положенням про преміювання у відповідному 

державному органі, погодженим з виборним органом первинної 

профспілкової організації (за наявності). Фонд преміювання державного 

органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових 

окладів за рік та економії фонду оплати праці. Враховуючи досить значний 

рівень можливої премії, такий вид виплат, на нашу думку, є вагомим внеском 

у загальний рівень соціального захисту особи і водночас суттєвим засобом 

стимулювання службовця до зразкового виконання обов’язків, оскільки це 

обов’язкова умова отримання премії. Однак інша умова – наявність економії 
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фонду оплати праці, на нашу думку, негативно впливає на рівень 

соціального захисту, оскільки особа, виконуючи належним чином свої 

обов’язки, може розраховувати на отримання відповідного додаткового 

забезпечення, однак питання економії загального фонду оплати праці не 

входить до її компетенції, отже, вона не має можливості своїми діями 

вплинути на факт виплати даного виду матеріального забезпечення.  

Враховуючи наведене, виділимо наступні особливості механізму 

правового забезпечення соціального захисту державних службовців у частині 

такого елементу відповідного механізму, як норми, що регулюють 

матеріальне забезпечення, пов’язане із виконанням трудової функції: 

1) структурність (матеріальне забезпечення, що пов’язане із 

виконанням трудової функції, має особливу структуру та складається з 

різних видів виплат);  

2) відтворювальний характер (матеріальне забезпечення, що 

пов’язане із виконанням трудової функції, спрямоване на відшкодування та 

компенсацію витрат праці, тобто за безпосереднє виконання службових 

обов’язків); 

3) заохочувальний характер (правове регулювання даного виду 

забезпечення встановлює правила його збільшення у випадку просування по 

службі, довгострокової служби та якісного виконання службових обов’язків, 

чим заохочує до окремих дій з метою покращення індивідуального 

соціального захисту окремого державного службовця). 

3. Норми, які регулюють зниження цін та надання безоплатних послуг.  

Відповідно до частини 1 статті 54 Закону України «Про державну 

службу» [68] державному службовцю у випадках і порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло. Водночас 

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 681 «Про 

надання державним службовцям службового житла, а також компенсації 

витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням 

на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» [232], 
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розроблена Нацдержслужбою України з метою реалізації Закону України 

«Про державну службу», втратила чинність 06.08.2016. Наразі відсутній 

чіткий порядок надання державним службовцям службового житла, що має 

вкрай негативний вплив на їх соціальний захист у зв’язку із недостатністю 

належного регулювання даного питання.  

Також важливим є надання державним службовцям права на 

безвідсотковий кредит на житло у випадку необхідності у покращенні 

житлових умов відповідних службовців. Порядок надання державним 

службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 

житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або 

придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року №182 [233]. 

Він визначає механізм надання державним службовцям, які відповідно до 

законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового 

кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи 

індивідуальних житлових будинків шляхом компенсації відсоткової ставки за 

користування кредитом за рахунок коштів Державного бюджету. На нашу 

думку, цей Порядок виступає важливим елементом механізму правового 

забезпечення соціального захисту державних службовців, оскільки 

забезпечення державних службовців якісним житлом у разі наявності 

відповідної потреби є належною гарантією їх соціального захисту. Водночас,    

незважаючи на те, що відповідний Порядок є чинним, його положення 

досить застарілі. Наприклад, органом, який погоджує відповідну пільгу 

державним службовцям є Головдержслужба, яка на даний час не діє, 

оскільки суб’єктом, що здійснює владні повноваження у відповідних 

правовідносинах, є Національне агентство України з питань державної 

служби. 

Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне виокремити наступні 

особливості механізму правового забезпечення соціального захисту 
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державних службовців у частині такого його елементу, як правові норми, 

що регулюють надання безоплатних послуг: 

1) застарілість (норми, що встановлюють  надання безоплатних 

послуг державним службовцям, не відповідають сучасному стану  

законодавства, оскільки, зокрема, містять посилання на органи, які були 

реорганізовані);  

2) наявність прогалин (нормативна база механізму правового 

забезпечення соціального захисту державних службовців у частині такого 

його елементу, як правові норми, що регулюють надання безоплатних 

послуг, містить декларативні норми щодо надання держаним службовцям 

окремих прав, однак чинний порядок реалізації таких прав відсутній). 

Таким чином, доходимо висновку, що механізм правового 

забезпечення соціального захисту державних службовців має досить складну 

структуру, елементи якої спрямовані на забезпечення соціального захисту 

відповідної категорії осіб за наявності підстав з різною правовою природою 

для такого захисту. Найвагомішими способами забезпечення соціального 

захисту є пенсійне забезпечення та матеріальне забезпечення, пов’язане із 

безпосереднім виконанням трудової функції. Водночас дія механізму 

правового забезпечення соціального захисту державних службовців може 

поширюватись і на інші правовідносини, встановлюючи, зокрема, 

можливість надання державним службовцям безоплатних послуг. 

Враховуючи те, що механізм правового забезпечення соціального 

захисту державних службовців у своєму складі має досить значимі елементи, 

що безпосередньо впливають на рівень захисту відповідної категорії осіб, 

вважаємо необхідним проведення удосконалення законодавства в даній 

сфері, що дозволить запроваджувати найбільш ефективні способи реалізації 

права на соціальний захист та привести його у відповідність із сучасним 

станом суспільних відносин у  даній сфері та потребами суб’єктів даних 

правовідносин. 
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Для забезпечення дотримання прав державних службовців на 

соціальний захист та надання належної можливості їх реалізації актуальною 

видається необхідність проведення подальших досліджень механізму 

правового забезпечення з метою дієвого удосконалення законодавства в 

даній сфері, що сприятиме формуванню гарантій реалізації всього комплексу 

прав, спрямованих на соціальний захист державних службовців. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Напрями соціального захисту державних службовців:  

1) матеріальний напрям;  

2) соціально-побутовий напрям;  

3) оздоровчо-рекреаційний напрям; 

4) пенсійний напрям. 

2. Форми соціального захисту державних службовців: 

1) матеріальні форми соціального захисту державних службовців: 

– надбавка за вислугу років; 

– надбавка за ранг державного службовця; 

– доплата за додаткове навантаження; 

– компенсація, яка надається державному службовцю; 

– премія; 

2) соціально-побутові форми соціального захисту державних 

службовців: 

– надання безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або 

придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків; 

– надання службовцям матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань – вид грошової допомоги, яка надається для 

вирішення різноманітних особистих питань один раз на рік у розмірі 

середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви; 

3) оздоровчо-рекреаційна форма соціального захисту державних 

службовців – грошова допомога при наданні щорічної основної оплачуваної 
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відпустки  у розмірі середньомісячної заробітної плати із урахуванням 

посадового окладу державного службовця, надбавок, доплат, премій та 

компенсацій; 

4) пенсійна форма соціального захисту державних службовців – пенсія 

державного службовця, яка  виплачується державним службовцям у разі 

досягнення ними пенсійного віку. 

3. Засоби соціального захисту державних службовців: 

1) засоби соціального захисту під час прийняття на державну службу: 

– щодо рівності умов конкурсу на зайняття посади; 

– щодо заборони дискримінації; 

2) засоби соціального захисту під час здійснення державної служби: 

– щодо диференціації оплати праці; 

– щодо тривалості робочого часу;  

– щодо забезпечення умов здійснення державної служби; 

3) засоби соціального захисту у разі припинення державної служби, які 

пов’язані з правовірним звільненням з роботи. 

4. Методи соціального захисту державних службовців: 

1) метод примусу; 

2) метод страхування; 

3) метод надання соціальної допомоги; 

4) метод державних компенсацій 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАВОВІДНОСИНИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Поняття та особливості правовідносин із соціального захисту 

державних службовців в Україні 

 

Однією із ключових цілей, на виконання якої реалізовуються завдання 

щодо стабілізації економіки, підвищення якості законодавчих актів та 

ефективності діяльності органів публічної влади, є здійснення соціального 

захисту, що повинен стосуватись і державних службовців. Оскільки вони 

наділені спеціальним правовим статусом, то й відносини, що виникають 

щодо здійснення їх соціального захисту, мають відображати такі особливості 

та специфіку.  

Правовідносини виступають складною правовою категорією, спільного 

розуміння якої і досі немає. Це впливає й на стан практичної реалізації 

соціального захисту державних службовців та теоретичного розвитку 

наукових уявлень. Як наслідок, у законодавстві щодо соціального захисту 

відсутній єдиний кодифікований акт, а у відповідних наукових працях 

категорія правовідносин не є предметом прямого дослідження та згадується 

лише для окреслення інших правових понять. Крім того, проблемою 

залишається визначення, які ж саме правовідносини, пов’язані із реалізацією 

соціальних прав, можливо включати до тих, що спрямовані на соціальний 

захист, адже усі вони забезпечують реалізацію окремих цілей: забезпечення 

пенсіями чи надання соціальних допомог тощо. Тобто необхідно визначити 

спільні риси усіх видів правовідносин із соціального захисту із врахуванням 

особливостей проходження державної служби, що дозволить проаналізувати, 

чи належним чином здійснюється правове регулювання, чи відсутні 

можливості для подвійного тлумачення правових норм, які визначають 

існування даних правовідносин. Таким чином, зазначене дослідження 



 

 

239 

допоможе надати точне формулювання  поняття правовідносин із 

соціального захисту державних службовців, яке буде відображати його 

сутність, особливості та межі застосування і стане базисом для написання 

наступних наукових робіт з даної тематики. 

Дослідженнями, пов’язаними із темою правовідносин із соціального 

захисту державних службовців, займались наступні учені: Л.М. Булкат [290], 

В.Л. Костюк [290], І.М. Ласько [291], Р.П. Луцький [292], О.Є. Недзведовська 

[293], С.М. Прилипко [294], С.П. Санченко [295], С.Є. Шпильовий [296], 

А.Л. Федорова [297]. 

Розуміння правовідносин є фундаментальним для подальшого їх 

виділення у соціальному захисті державних службовців. Однак на сьогодні 

існує значна кількість наукових підходів до їх розуміння, що й створює 

необхідність у дослідженні поняття правовідносин [298]. На думку 

Н.М. Стаховської, правовідносини слід розглядати як наділені правовою 

формою або утворені в правовій формі суспільні відносини, які виникають на 

підставі юридичних фактів, а також характеризується тристороннім зв’язком 

між його безпосередніми суб’єктами (учасниками) та державою, як 

особливим суб’єктом, в особі її органів, яка через правові норми встановлює, 

санкціонує, забезпечує реалізацію та охороняє взаємно кореспондуючі права 

і обов’язки учасників суспільного відношення [299, с. 7]. Слід погодитись із 

автором щодо правової форми суспільних відносин, оскільки саме це є 

ключовою відмінністю від інших видів відносин, що існують у соціумі. 

Проте спірним видається виділення лише тристороннього зв’язку, так як 

виокремлення держави як третьої сторони дозволяє стверджувати, що саме 

вона визначає норми права, хоча вони створюються у соціумі, а держава 

лише надає їм від імені народу форми законодавчих приписів.  

Схоже визначення пропонує О.І. Лятіна, яка трактує правовідносини як 

врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають 

носіями взаємних суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що 

забезпечуються державою [300, с. 406]. Із вищенаведеним ми не можемо 
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повністю погодитись, оскільки автором значно обмежено роль держави у 

правовідносинах, яка зводиться ним лише до забезпечення, хоча воно 

висупає тільки одним із видів захисту. Отже, дане твердження потребує 

доповнення щодо виконання державою і функцій захисту порушеного права 

та притягнення до відповідальності. Важливо також вказати, що держава 

здійснює вплив залежно від виду правовідносин або ж імперативно, або ж 

диспозитивно.  

Дещо інший підхід використовує Ю.А. Ведерніков, розглядаючи 

правовідносини як правову форму соціальної взаємодії суб’єктів права з 

метою реалізації інтересів і досягнення результатів, що передбачені законом 

або не суперечать закону чи іншим джерелам права [301, с. 188]. 

Застосування автором формулювання «соціальна взаємодія» підкреслює і 

спрямованість правовідносин на обов’язковий вплив  суспільства, і на 

характер такого впливу. Водночас вираз «правова форма» свідчить, що право 

є лише зовнішнім виразом такої взаємодії, а не її внутрішньою 

характеристикою. Як наслідок, наступні твердження автора щодо реалізації 

інтересів та досягнень штучно направляються й регулюються правом, а отже, 

не мають природного характеру.  

С.К. Бостан, досліджуючи правовідносини, також виділяє наступний 

підхід, відповідно до якого вони трактуються як свідомі вольові суспільні 

відносини, що виникають і здійснюються на основі норм права, учасники 

яких пов’язані закріпленими в нормах права взаємними правами та 

обов’язками, реалізація яких забезпечується можливістю застосування 

державного примусу [302, с. 194]. Насамперед слід вказати, що наявність 

правовідносин та виконання прав і обов’язків забезпечується не лише 

державним примусом, який повинен використовуватись тільки у випадках 

порушення норм права. Залежно від галузі до таких засобів забезпечення 

можливо віднести рекомендації, заборони, заохочення. Водночас виділення 

таких ознак правовідносин, як свідомий та вольовий характер, є корисним 

для розуміння їх сутності. Юридичні факти у межах правовідносин 
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обов’язково мають певні значущі наслідки. Якщо ж суб’єкт права не 

здатний їх зрозуміти та усвідомити або ж вплинути на їх настання, то, 

відповідно, вони не повинні змінювати його правовий статус. Таким чином, 

свідомість та волю можливо розглядати як критерії факту виникнення, зміни 

чи припинення правовідносин.  

П.М. Рабінович вказує на існування юридичних відносин, під якими 

розуміє передбачені юридичною нормою (зумовлені конкретно-історичними 

загальними принципами об’єктивного права) ідеологічні суспільні відносини, 

які виражаються у взаємних юридичних правах і обов’язках суб’єктів права 

[240, c. 133]. Варто наголосити, що природний характер права унеможливлює 

ідеологізацію будь-яких правовідносин, а отже, дане твердження, на наш 

погляд, неправильне. Крім того, надане автором визначення потребує 

вдосконалення, оскільки у ньому не розкриті питання тлумачення понять 

об’єктивного права, його принципів та зв’язку із історією, що мають ключове 

значення для розуміння природи правовідносин. Також, оскільки 

використано терміни «юридичний» та «суб’єкт права», доцільним є й 

розкриття їх співвідношення та доповнення наданої дефініції метою і 

межами правовідносин, що дозволило б зрозуміти їх варіативність та рівень 

успішного врегулювання хаотичності у таких відносинах правом.  

На думку Т.А. Занфірової, правовідносини слід розглядати у 

філософському та системному значенні. Відповідно до останнього 

правовідносини варто трактувати як систему, яка володіє певною 

структурою, складається із взаємозалежних елементів та функціонує з метою 

досягнення соціально корисного результату. Згідно з філософським підходом 

правовідносини є системою понять, які використовуються для розкриття 

впливу норм права та суспільні відносини [303, с. 82]. Щодо філософського 

підходу, то його використання корисне лише у науково-теоретичних 

дослідженнях, де ключовою є саме методологічна складова, оскільки вона 

дозволяє вдосконалити поняттєвий апарат, не впливаючи на саму сутність 

поняття. Водночас системний підхід дозволяє визначити, чи існують 



 

 

242 

правовідносини взагалі, за допомогою аналізу зв’язків в межах даної 

системи можливо зрозуміти, які це саме відносини та чи достатньо вони 

охоплені правом. Крім того, розуміння правовідносин як системи дозволяє 

визначити і їх мету, оскільки кореспондуючі права та обов’язки 

реалізуються, забезпечуються та захищаються для втілення кожним із 

учасників правовідносин власних інтересів та забезпечення 

загальносуспільної стабільності.  

Тож на основі аналізу наукових підходів, врахування 

загальнотеоретичного підходу та застосування формально-логічних методів 

можливо дійти висновку, що правовідносини – це системний, усвідомлений 

та логічно упорядкований соціальний взаємозв’язок, що виникає на базі норм 

права між суб’єктами права щодо реалізації відповідних прав та обов’язків, 

їх забезпечення та захисту з метою задоволення конкретних інтересів таких 

суб’єктів права, а також підтримання соціального порядку.  

Висновки, зроблені у ході даного дослідження, дозволяють 

стверджувати, що соціальний захист державних службовців має свою 

специфіку, яка визначає й особливості правовідносин. Однак на сьогодні 

дане питання малодосліджене, а у нечисленних наукових працях містяться 

достатньо спірні теоретичні позиції щодо його вирішення. Так, на думку 

А.М. Гриненко, соціальний захист – це такі відносини, які дають можливість 

індивідам, що знаходяться під їхнім заступництвом, зберігати свої позиції в 

суспільстві і бути під охороною політичного або соціального союзу [304, 

с. 303]. Відповідно, можливо використати дане визначення і для розкриття 

поняття правовідносин із соціального захисту, яке варто трактувати як 

відносини між індивідами щодо надання одним із них послуг стосовно 

заступництва або ж охорони для збереження свого статусу у суспільстві. 

Насамперед слід вказати, що такий підхід дещо зменшує вплив як держави, 

так і права. Соціальний захист може здійснюватися лише комплексно, а отже, 

однією його стороною обов’язково має бути держава, що забезпечує рівність 

і справедливість розподілу соціальних благ. Однак із даного твердження  
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випливає, що владним суб’єктом може бути будь-яка фізична або ж 

юридична особа, що не є коректним. Також слід наголосити на спірності 

визначеної мети діяльності щодо соціального захисту. Стабільне соціальне 

положення – лише наслідок перебування у таких правовідносинах, але не 

ключова мета його щодо зменшення негативних наслідків від настання 

соціальних ризиків.  

У своєму дослідженні В.В. Москаленко виділяє три головні складові 

системи соціального захисту: пенсійне забезпечення та забезпечення на 

випадок безробіття; грошова допомога сім’ям; різні форми соціальної 

допомоги і соціальних послуг (догляд за людьми похилого віку, інвалідами, 

опіка над сиротами) [305, с. 43]. У межах даного дослідження такий перелік 

необхідний для охоплення усіх можливих варіантів досліджуваних 

правовідносин. Якщо вести мову про державних службовців, то грошова 

допомога їх сім’ям має відбуватись не лише у процесі здійснення ними 

трудових обов’язків, але й після їх завершення, оскільки соціальні ризики 

доповнюються і небезпечними випадками під час здійснення трудової 

діяльності. Також правовідносини із соціального захисту державних 

службовців тісно пов’язані із характером юридичних фактів, а отже, 

наведений перелік та, відповідно, правовідносини слід розділяти на ті, у яких 

державний службовець може впливати на рівень захисту та бути активним 

учасником правовідносин, та ті, де він має пасивний характер. Крім того, 

важливим є й соціальний захист можливості вступу на державну службу та 

поновлення на ній, тому досліджувані правовідносини не можуть бути 

обмежені самим процесом виконання завдань та функцій держави.  

Водночас соціальний захист має розгалужену структуру, а отже, 

доцільним видається дослідження ключових її елементів, що впливають і на 

правовідносини. Так, Б.С. Стичинський відносить до предмета права 

соціального забезпечення такі види розподільчих відносин: забезпечення 

пенсіями; забезпечення допомогою різних категорій громадян; соціальне 

обслуговування осіб похилого віку і непрацездатних громадян; безоплатне 
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медичне обслуговування й лікування; санаторно-курортне лікування; 

соціальна допомога сім’ям, які мають дітей; забезпечення житлом за рахунок 

державного чи комунального житлового фонду; надання освітніх послуг; 

надання безоплатної чи пільгової можливості користуватися досягненнями 

культури [306, с. 87]. Тобто дані права повинні реалізовуватись державними 

службовцями та забезпечуватись і захищатись державою в межах їх 

правовідносин. Окрім того, на підставі даного переліку можливо визначити 

основні кореспондуючі обов’язки державного службовця та держави щодо 

його соціального захисту. У першу чергу, це обов’язки щодо сплати 

відповідних страхових внесків та належна якість реалізації повноважень. До 

обов’язків відповідних державних органів у сфері соціального захисту, окрім 

тих, що охоплюються трудовим правом, можна віднести підтримання 

належного рівня економіки та прийняття державних програм щодо 

підвищення рівня соціального захисту, проведення інформаційної діяльності. 

Оскільки соціальний захист державних службовців охоплює й членів їх 

сімей, то в межах правовідносин необхідно дослідити межі між соціальним 

захистом їх як членів сім’ї та як окремих осіб, які підлягають загальному 

соціальному захисту. Критерієм такого поділу мають бути законодавчі акти 

та відповідні приписи. Саме він дозволить уникнути й практичної проблеми 

щодо подвійного захисту та надання пільг. Таким чином, правовідносини 

безпосередньо із членами сім’ї державного службовця щодо соціального 

захисту будуть виникати лише у випадку наявності у них спеціалізованих 

прав, передбачених законом, а саме: права на освіту у дитини, зарахування 

часу перебування за кордоном до страхового стажу іншого із подружжя 

дипломатичного службовця тощо.  

Дещо інший бік правовідносин із соціального захисту розкриває 

К.В. Бориченко, вказуючи, що особливістю правовідносин у сфері 

соціального забезпечення (право на соціальний захист може бути реалізоване 

винятково у відповідних правовідносинах) є те, що передумовою їх 

виникнення виступає вплив на особу соціального ризику конкретного виду. 
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Отже, саме з настанням соціального ризику особа здатна реалізувати своє 

право на соціальний захист і лише з цього моменту можна говорити про 

реальне виникнення відповідного права [307, с. 307]. Даний підхід включає 

правовідносини із соціального захисту до правовідносин із соціального 

забезпечення. Саме тому й відбувається реалізація лише одного права, а не їх 

сукупності. Також цим обґрунтовується момент виникнення права на 

соціальний захист. Однак, враховуючи попередні напрацювання, можливо 

зрозуміти, що використання даного підходу виглядає некоректним. У самому 

процесі соціального захисту задіяна велика кількість осіб, для його 

ефективності механізм повинен діяти ще до настання відповідного 

соціального ризику, що й підтверджується необхідністю сплати щомісячних 

внесків для забезпечення належного розміру пенсії. Особливістю соціального 

захисту державних службовців є його залежність від рангу та категорії 

державного службовця, тривалості служби, а отже, відповідні 

правовідносини виникають з моменту проходження конкурсу кандидатом на 

державну посаду.  

Б.І. Сташків вказує, що предметом соціального забезпечення є групи 

суспільних відносин, об’єднані цільовим призначенням, які виникають у 

зв’язку з акумулюванням і розподілом коштів із соціальних фондів через 

систему соціального забезпечення [308, с. 71]. Відносини із соціального 

захисту державних службовців обов’язково повинні мати власну структуру, 

визначати внутрішні характеристики таких елементів як суб’єкти, об’єкти та 

зміст, а також зовнішньої системи. Зазначена система має об’єднувати усі 

спільні риси різних напрямів соціального захисту та виділяти їх мету і 

спільні засоби реалізації. Так, хоча соціальний захист державного службовця 

здійснюється як під час його перебування на посаді, так і після звільнення з 

неї, спільним для нього є тривалість таких правовідносин та обов’язкова 

участь держави. Крім того, важливо визначити роль матеріального 

забезпечення, що виступає засобом забезпечення правовідносин. 

Використання коштів – обов’язковий елемент таких відносин, оскільки 
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відноситься до діяльності як щодо допомог та компенсацій, так і щодо 

забезпечення можливості втілювати додаткові права на освіту, підвищення 

кваліфікації, відпочинок.  

Розглядаючи трудову частину відносин із соціального захисту, 

В.М. Андріїв вказує, що трудові правовідносини – це урегульовані нормами 

трудового права суспільно-трудові відносини, що мають вольовий, складний, 

тривалий, стабільний, особистий та конкретно визначений за правами й 

обов’язками характер [309, с. 143]. Дане визначення має важливе значення, 

оскільки риси, виділені автором, впливають і на розуміння перебігу відносин 

із соціального захисту. Порушення у трудових відносинах хоча б однієї риси 

є юридичним фактом, що викличе необхідність у соціальному захисті. Так, 

відсутність волі державного службовця до здійснення своїх повноважень 

свідчить про припинення основних відносин із соціального захисту та 

застосування відповідних відносин щодо захисту від безробіття.  

Слід наголосити, що особи, вступаючи у правовідносини із соціального 

захисту, переслідують власні цілі та мету. На думку А.Ю. Огінської, вона 

полягає у мінімізації негативних наслідків реалізації соціальних ризиків та 

поверненні добробуту індивіда до суспільно прийнятних параметрів [310, 

с. 132]. Однак дана мета більше відповідає меті правового регулювання, коли 

правовідносини мають конкретний характер. Тому доцільно доповнити дану 

тезу положенням щодо специфіки державної служби. Оскільки кожен вид 

державної служби має власний перелік додаткових соціальних ризиків 

(велике матеріальне навантаження, можливість нещасних випадків або ж 

втрати здоров’я), то метою вступу у правовідносини із соціального захисту є 

зменшення самої ймовірності настання соціальних ризиків, можливість 

збереження значних матеріальних ресурсів на випадок настання соціального 

ризику, а також мінімізація негативного впливу виконуваної роботи та 

можливість втілення безпосередніх природних прав державного службовця 

як приватної особи.  
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Тож на основі проведеного дослідження можливо дійти висновку, 

що правовідносини із соціального захисту державних службовців – це 

логічно визначений, забезпечений матеріальними ресурсами, тривалий і 

усвідомлений взаємозв’язок між державним службовцем та державою щодо 

реалізації ними визначених у нормах права кореспондуючих прав та 

обов’язків із втілення комплексу заходів, спрямованих на захист державного 

службовця та членів його сім’ї від особистих та професійних соціальних 

ризиків з метою забезпечення належного та стабільного рівня матеріальних 

ресурсів для задоволення природних прав державного службовця та його 

сім’ї, а також мінімізації негативного впливу таких соціальних ризиків на усі 

сфери життя державного службовця. 

Правовідносини із соціального захисту державних службовців 

характеризуються власними особливостями. З метою найбільш глибокого 

розкриття сутності кожної із таких особливостей слід надати їх 

класифікацію. Найприйнятнішою, на нашу думку, буде класифікація ознак, 

яка передбачає їх поділ на загальні та спеціальні. Загальні ознаки характерні 

для усіх правовідносин, що виникають із державними службовцями та 

дозволяють визначити спільне між ними та соціальним захистом. Щодо 

спеціальних ознак, то саме вони, враховуючи зміст соціального захисту, його 

види та види державних службовців, визначають відмінні риси, що свідчать 

про самостійність досліджуваної теми, та виділяють ті особливості, які 

впливають на саму сутність соціального захисту державних службовців і 

його межі.  

Визначаючи загальні ознаки правовідносин, В.М. Андріїв до них 

включає наступні: являють собою єдність правової форми і матеріального 

змісту – реального суспільного відношення; правовідношення як єдність 

форми і змісту не може бути засобом правового регулювання, воно виступає 

результатом правового регулювання; будь-які правові відносини існують як 

відносини між конкретними особами; вони регулюються нормами права, що 

встановлені або санкціоновані державою [311, с. 7]. Погоджуючись із 
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автором щодо коректності тверджень, все ж зазначимо, що ним розкрито 

зміст ознак, а самі вони так і не названі. Крім того,  регулювання суспільних 

відносин нормами права уже свідчить про те, що правовідносини є наслідком 

такого регулювання, а отже, подвійна вказівка на дану ознаку виглядає 

недоречною. Щодо ролі держави, то в межах відносин із державними 

службовцями щодо соціального захисту, вона виступає як безпосереднім 

учасником відносин, так і здійснює їх забезпечення та захист, якщо норми 

права було порушено. Враховуючи положення щодо обов’язкової 

конкретності учасників, доцільно визначити відповідний державний орган, 

до компетенції якого входить соціальний захист, та безпосереднього 

керівника державного службовця.  

Г.В. Кикоть вказує, що до ознак правовідносин слід віднести наступні: 

це різновид соціальних відносин, механізм виникнення і реалізації яких 

підкоряється загальним закономірностям установлення і здійснення таких 

відносин; їх сторонами можуть бути тільки особи, які мають якості суб’єкта 

права; їх змістом виступає взаємодія сторін, форма якої регламентована 

юридичними нормами [312, с. 37]. Ми не погоджуємось із твердженням 

автора щодо сторін як суб’єктів права, оскільки кожна фізична та юридична 

особа є суб’єктом права, однак у правовідносини вступають лише ті особи, 

що можуть усвідомлювати та управляти власними діями, що відповідає 

критерію дієздатності, а це, у свою чергу, відрізняє саме правовідносини від 

інших видів. Також спірним є й твердження щодо регламентації форми 

взаємодії юридичними нормами, оскільки незрозуміло, яким чином 

співвідносяться поняття «регламентація» та «регулювання», а також «норми 

права» та «юридичні норми». Хоча визначена форма і характерна саме для 

відносин із державними службовцями, однак у межах їх соціального захисту 

можливе застосування і децентралізованого методу, а отже, й вільного 

вибору форми виразу відносин. Потребує розкриття й ознака щодо 

закономірностей установлення відносин, оскільки вони мають бути визначені 

нормою права, закріпленою у законодавчому приписі. Тобто або ж автором 
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ототожнюються норми права та закономірності, або ж такими є 

загальносуспільні ідейні уявлення, однак жоден із варіантів не може бути 

застосованим для опису правовідносин із державними службовцями щодо їх 

соціального захисту.  

Також Г.В. Кикоть до ознак правовідносин включає й наступні: тільки 

в їх рамках відбувається юридичний захист суб’єктивних прав і свобод, 

виконання юридичних обов’язків; у громадянському суспільстві вони – один 

із найбільш ефективних і поширених легітимних шляхів досягнення 

людиною мети, реалізації нею інтересів і потреб у межах правопорядку і 

законності; їм притаманний  тісний зв’язок з юридичними нормами, що 

містять загальну модель певної дії, вказують на способи і механізм захисту 

від порушень цієї моделі [312, с. 38]. Дані ознаки також не визначають 

сутнісних відмінностей правовідносин, а також і самих назв ознак. 

Аналізуючи твердження автора, можемо помітити, що правовідносини 

розглядаються у соціологічному контексті, у їх зв’язку із громадянським 

суспільством та загальнофілософськими категоріями. Використання такого 

підходу в межах правовідносин із соціального захисту державних службовців 

не дозволяє зрозуміти необхідність участі держави, відмінність 

правовідносин із соціального захисту й інших відносин у соціальній сфері, 

наприклад освітніх або медичних.  

Дещо іншого погляду дотримується Н.М. Стаховська, яка вказує, що 

правовідносини являють собою особливий (правовий) зв’язок учасників 

суспільних відносин (кожного учасника) з державою; коло учасників 

правовідносин є нормативно визначеним і в тій чи іншій мірі 

конкретизованим; наявність в учасників правовідносин взаємних прав та 

обов’язків, встановлених або санкціонованих державою за допомогою права 

(правових норм) [299, с. 7]. Дійсно, коло учасників правовідносин із 

державними службовцями є окресленим, що робить більш зрозумілим саму 

межу даних правовідносин. Однак складність виникає щодо правових норм, 

оскільки залежно від напряму соціального захисту, виду правового статусу 



 

 

250 

державного службовця відрізнятимуться правові норми, які часто можуть 

знаходитись у різних нормативно-правових актах із різною юридичною 

силою. Також до особливостей правовідносин Н.М. Стаховська включає 

наступні: права та обов’язки учасників правовідносин охороняються і 

забезпечуються примусовою силою держави; правовідносинам притаманний 

вольовий характер, оскільки в них (правовідносинах) виражається воля 

держави – через нормативні приписи, а також у більшості випадків – воля 

самих учасників; виникнення, зміна та припинення правовідносин 

відбувається на підставі юридичних фактів або юридичних складів як 

сукупності юридичних фактів [299, с. 7]. Найбільш важливою в контексті 

даного дослідження є ознака вольового характеру, оскільки соціальний 

захист – це не лише право державного службовця, але й безпосереднє 

конституційне завдання держави, для виконання якого необхідні активні, 

вольові дії з її боку як щодо встановлення загального порядку втілення, так і 

щодо діяльності відповідних державних органів. Водночас вказівка на 

охорону та забезпечення за допомогою примусу не є коректною, оскільки 

такий примус може використовуватись щодо відносин захисту від 

порушення чи недотримання норм соціального захисту, однак його 

забезпечення здійснюється більш широким інструментарієм засобів та 

методів.  

Так як правовідносини щодо соціального захисту державних 

службовців пов’язані із виконанням останніми і трудової функції, то їх 

загальні ознаки повинні відображати і сутність трудових правовідносин. Так, 

В.В. Юровська включає до ознак трудових відносин наступні: укладення на 

добровільній основі; регулювання нормами трудового права України; 

сторонами відносин обов’язково є працівник та роботодавець; тривають у 

часі; виникають у результаті укладання трудового договору; сторони 

вказаних відносин наділені суб’єктивними правами і мають певні обов’язки; 

мають відплатний характер; кожен з учасників відносин несе 

відповідальність за порушення норм законодавства, що регулює трудові 



 

 

251 

правовідносини [313, с. 69]. Для соціального захисту державних 

службовців найбільш відповідними є ознаки відплатності та тривалості. 

Відплатність полягає у матеріальному характері відшкодування у випадку 

настання соціального ризику, а  тривалість розкривається через сутність 

державної служби, де відбувається заохочення постійного перебування на 

ній. Водночас визначити чіткий перелік норм права, які можливо включити 

до соціального, неможливо через диференціацію таких відносин. Щодо 

добровільної основи, то дана ознака не має ключового значення, оскільки 

соціальний захист є невід’ємним правом людини, тобто застосовується 

незалежно від волі самої особи. Крім того, лише вступ державного 

службовця на посаду виступає проявом добровільності, однак подальший 

характер відносин має уже подвійну імперативно-диспозитивну природу. 

Тож на основі проведеного дослідження можливо дійти висновку, що 

загальними ознаками правовідносин із соціального захисту державних 

службовців є наступні: 

1) довготривалість; 

2) економічність; 

3) поліаспектність державного впливу; 

4) видозмінюючий вплив соціальних ризиків; 

5) необхідність волевиявлень; 

6) діяльнісний характер.  

Довготривалість соціального захисту державних службовців випливає 

як із сутності самого соціального захисту, що повинен здійснюватися 

постійно, так й із сутності державної служби, довготривалість перебування 

на якій заохочується. Саме завдяки тривалому характеру таких відносин 

можливо забезпечити охоплення максимальної кількості сфер суспільного 

життя. Так, відповідно до ст. 34 Закону України «Про дипломатичну службу» 

відшкодовується оренда житла, здобуття освіти дітьми, переїзд, медична 

допомога [250]. Тобто необхідність оплати таких послуг має постійний 

характер, а соціальний захист, виконаний одноразово, не досяг би своєї мети 
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щодо зменшення соціального ризику. Тривалість відносин із соціального 

захисту забезпечується активною діяльністю держави щодо видання програм 

та обслуговування відповідних внесків, а також виплат соціальних допомог 

та компенсацій.  

Оскільки правовідносини мають кореспондуючий характер, то й 

існують обов’язки у державних службовців щодо їх підтримання. Так, 

державний службовець зобов’язаний сплачувати страхові внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що робить взаємодію 

між ним та державою активною. Крім того, відповідно до п. 13 Прикінцевих 

положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», якщо особі призначено пенсію відповідно до Закону України 

«Про державну службу», її виплата продовжується до переведення за 

бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи 

поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення [236]. Таким 

чином, навіть у випадку закінчення державної служби соціальний захист 

продовжує тривати. Наявність вибору способу пенсійного забезпечення 

дозволяє зробити такі відносини більш гнучкими та підтримувати високий 

рівень захисту. Виходячи із даних положень, можливо зрозуміти, що 

тривалість перебування особи на посаді державного службовця не впливає  

на правовідносини із його соціального захисту, завдяки чому забезпечується 

стабільність і гарантованість матеріального забезпечення та рівня добробуту 

державного службовця.  

Економічність правовідносин із соціального захисту державних 

службовців розкривається  через потребу у постійному надходженні коштів 

для їх підтримання. Так, відносини щодо страхування, соціальної допомоги, 

відшкодування та компенсації пов’язані із матеріальними виплатами одного 

із суб’єктів таких правовідносин. Дана потреба є об’єктивною, оскільки 

випливає із неможливості державного службовця займатись будь-якою 

іншою діяльністю, особливо якщо мова йде про підприємництво чи 

суміщення різних професій. Як наслідок, усі потреби державного службовця 
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та членів його сім’ї, що виникають унаслідок взаємодії із суспільством та 

реалізації природних конституційних прав, повинні бути забезпечені 

державою. Відповідно, основою такого забезпечення є економічні ресурси.  

Важливим є не лише економічний, матеріальний характер самих 

правовідносин, але і  його реальна втілюваність, що забезпечується шляхом 

встановлення розміру страхових внесків, компенсацій або ж розміру оплати 

лікувального відпочинку. Так, на сьогодні існує постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.04.2019 № 332 «Про упорядкування здійснення 

компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат 

працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове 

відрядження, де визначено порядок обрахунку та розмір таких виплат» [258]. 

Зрозуміло, що матеріальне забезпечення повинно відповідати економічній 

ситуації в державі та світі, а отже, й коригування має здійснюватися 

оперативно. Саме тому позитивний момент полягає у встановленні Кабміном 

такого порядку й розміру на підзаконному рівні. Водночас при обрахунку 

повинні враховуватись рекомендації декількох міністерств (закордонних 

справ, фінансів, охорони здоров’я), що допоможе сформувати обґрунтовану 

позицію та підтримувати соціальних захист на достатньому для виконання 

повноважень державного службовця рівні.  

Держава у правовідносинах із соціального захисту державних 

службовців виконує одразу декілька ролей, що й забезпечує поліаспектність 

її впливу. Так, вона є владним суб’єктом, оскільки саме від її імені державні 

службовці здійснюють свої повноваження, від якості яких залежить службове 

просування та, відповідно, рівень соціального захисту. Також держава 

виступає у ролі роботодавця в особі відповідного державного органу, який 

здійснює оплату праці державного службовця, визначає санаторно-лікувальні 

заклади та розміри премій, забезпечує охорону праці та порядок відпусток, 

що, власне, є діями, спрямованими на соціальний захист службовця. 

Відповідно, у даних видах правовідносин держава є безпосереднім та 

необхідним їх учасником, без якого вони б не могли виникнути.  
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Також саме держава здійснює забезпечення, охорону, нагляд та 

контроль за здійсненням таких правовідносин. Наприклад, Пенсійний фонд 

України як центральний орган виконавчої влади забезпечує надходження від 

сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та здійснює 

контроль за додержанням вимог законодавства, правильністю нарахування, 

обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків [314]. Тобто 

державна діяльність щодо соціального захисту розпочинається задовго до 

того, як починають існувати конкретні відносини щодо реалізації  права. 

Аналогічного контролю та нагляду потребують випадки надання 

матеріальних коштів, а також розслідування нещасних випадків, виконання 

повноважень, порушення чи недотримання норм права. Таким чином, 

держава бере участь як у правовідносинах щодо соціального захисту, так і у 

правовідносинах, безпосередньо пов’язаних із ними, та  впливає на кожен із 

етапів їх здійснення. Саме тому важливим є збалансування  та об’єднання 

децентралізованого і централізованого  впливу на дані правовідносини. 

Видозмінюючий вплив соціальних ризиків пояснюється метою 

здійснення відповідного захисту. Крім того, настання соціального ризику є 

важливим юридичним фактом. Його настання пов’язане з волею особи та 

наслідками для правовідносин. Так, соціальні ризики, що не залежать від 

бажання державного службовця, наприклад щодо настання пенсійного віку, 

спричиняють обов’язкове виникнення відповідних правовідносин. Однак 

вони можуть впливати і на завершення чи зміну правовідносин. Згідно з ч. 2 

ст. 35 Закону України «Про дипломатичну службу» у разі встановлення 

працівникові дипломатичної служби інвалідності внаслідок захворювання, 

каліцтва або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних із виконанням ним посадових 

обов’язків,  такому працівнику протягом одного року після звільнення його з 

посади виплачується одноразова грошова допомога [250]. Із аналізу даної 

статті зрозуміло, що встановлення інвалідності є соціальним ризиком, 

пов’язаним із виконанням завдань держави. Відповідно, його настання 

призводить до припинення правовідносин щодо здійснення державної 
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служби, а також зміни правовідносин із соціального захисту із пасивних 

на активні, у яких безпосередньо здійснюється захист, а не його 

забезпечення.  Тобто настання одного соціального ризику здійснює вплив не 

лише на конкретний вид правовідносин із захисту державних службовців, але 

й спричиняє комплексну їх зміну. Отже, саме настання соціального ризику 

впливає на поведінку та є визначальним як для держави, так і для державного 

службовця. Від характеру такого соціального ризику залежить розмір та 

порядок матеріальних виплат, тривалість правовідносин, необхідність 

залучення додаткових органів. 

Волевиявлення у правовідносинах із соціального захисту пов’язане із 

усвідомленням наслідків та сутності власних дій, що, у свою чергу, впливає 

на значення соціального ризику для правовідносин. Так, з боку держави воля 

проявляється у підтриманні, збільшенні або ж зменшенні рівня соціального 

захисту державних службовців. Також вона розкривається через діяльність 

відповідних посадових осіб, що забезпечують його надання, а отже, їх 

поведінка як щодо дотримання норм права, так і щодо їх порушення завжди 

буде мати вольовий характер. Щодо державного службовця, то його воля 

стосовно вступу у правовідносини виражається через проходження конкурсу 

та згоду на зайняття відповідної посади, через сплату відповідних внесків та 

звернення із заявами про відшкодування. Крім того, важливий і добровільний 

характер вираження волі державним службовцем, оскільки саме це є 

головним критерієм щодо застосування заходів із соціального захисту. 

Важливо, що зміна правовідносин із соціального захисту, його рівень 

залежать саме від волі й усвідомлення такої необхідності державним 

службовцем та його взаємодії із державою.  

Із даного положення випливає наступна ознака – діяльнісний характер 

правовідносин із соціального захисту. Порушення норм права може мати й 

пасивний характер щодо невиконання повноважень, однак сутність 

соціального захисту свідчить, що його втілення можливе лише шляхом 

постійної діяльності держави або ж активізації спеціальних засобів 
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державним службовцем. Так, для того щоб отримати матеріальну 

компенсацію за соціально-побутові витрати, йому необхідно звернутись із 

відповідною заявою до безпосереднього керівника, що є активним проявом 

реалізації права. Водночас надання такої допомоги ініціює механізм його 

втілення з боку держави, де активні дії здійснює уже керівник. Також активні 

дії держави проявляються у контролі за станом соціального захисту та через 

зміну порядку його надання на підзаконному рівні. Отже, вольовий та 

активний характер правовідносин із соціального захисту – це взаємозалежні 

ознаки, які визначають та допомагають реалізувати мету вступу у такі 

правовідносини кожним із учасників.  

Спеціальні ознаки залежать від цілого ряду факторів, до яких належать 

сутність та ознаки соціального захисту і кожної із його складових, а також 

особливості здійснення державної служби. Так, І.С. Ярошенко  до ознак 

соціального захисту відносить наступні: він являє собою систему суспільних 

відносин, яка призначена для задоволення особистих матеріальних потреб 

громадян через індивідуальну форму розподілу із спеціальних фондів; 

соціальний захист здійснюється державою за рахунок коштів суспільства; 

кошти надаються замість заробітної плати або як додаток до неї у випадках, 

передбачених законодавством, у разі втрати чи зниження заробітку, 

додаткових витрат або неможливості працевлаштування [223, с. 6]. 

Відповідно, на правовідносини впливатимуть визначені автором юридичні 

факти щодо настання соціального ризику. Таким чином, сутність відносин із 

соціального захисту відрізнятиметься до настання соціального ризику та 

після. Щодо здійснення за рахунок коштів суспільства, то дане твердження 

слід вдосконалити, звузивши такий перелік до суб’єктів, які є платниками 

відповідних страхових внесків. Також із аналізу тверджень автора можливо 

зрозуміти, що держава як суб’єкт даних правовідносин розподіляє свої 

обов’язки між різними органами. Залежно від виконуваної функції до таких 

органів належать ті, що здійснюють фінансовий розподіл, ті, що здійснюють 

нагляд та контроль, та ті, які безпосередньо здійснюють соціальний захист 
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конкретного державного службовця. Таким чином, для досліджуваних 

правовідносин характерною є диференціація їх учасників.  

Як зазначає Ю.М. Кириченко, правовідносини із соціального 

забезпечення мають претензійно-забезпечувальний характер, коли один 

суб’єкт – громадянин або сім’я – мають право вимагати надання йому 

належного виду соціального забезпечення, а інший орган соціального 

забезпечення – зобов’язаний його надати. Хоча вказані правовідносини є 

двосторонніми і обидва їх суб’єкти мають і права, і обов’язки, право на 

забезпечення належить фізичній особі, а обов’язок по його наданню – органу 

соціального забезпечення [315, с. 6]. Дане твердження має ряд недоліків 

щодо розуміння взаємовідносин між суб’єктами, що особливо яскраво 

розкривається  у правовідносинах із державними службовцями. Реалізація 

державним органам своїх обов’язків безпосередньо пов’язана із якісним 

здійсненням державним службовцем своїх повноважень та дотриманням 

обов’язку щодо сплати внесків. Тобто не врахований саме кореспондуючий 

характер правовідносин. Крім того, більшої деталізації потребує питання 

претензійності, оскільки незрозуміло, щодо якого саме права є спір та якою є 

вимога державного службовця, що не виконується державним органом у 

звичайному порядку.  

Р.М. Тимофіїв вказує на наступні особливості правовідносин із 

соціального захисту між роботодавцем та працівником:  поєднання 

централізованого та децентралізованого правового регулювання; комплексне 

регулювання нормами трудового права та права соціального забезпечення; 

локальне (децентралізоване), у тому числі договірне, регулювання відносин 

додаткового соціального захисту працівників роботодавцем [316, с. 93-94]. 

Погоджуючись із двома першими ознаками, зауважимо, що локальне 

регулювання в межах даних правовідносин є частиною децентралізованого 

правового регулювання. Воно може застосовуватись щодо періоду надання 

відпустки чи санаторно-курортного лікування та відповідного закладу або ж 

визначення конкретного розміру компенсації коштів для відрядження. Таким 
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чином, виділення даної особливості як окремої ознаки є недоречним 

оскільки вона не відтворює усіх особливостей соціального захисту.  

Тож на основі проведеного дослідження та врахування поняття 

правовідносин із соціального захисту державних службовців можливо 

виділити наступні їх спеціальні ознаки: 

1) унікальність втілення; 

2) ієрархічна диференційованість; 

3) відсутність єдиної системи прав; 

4) обмеженість підстав припинення. 

Проводячи порівняння процесу соціального захисту та обсягу 

соціальних прав у всіх громадян держави та, зокрема, у державних 

службовців, можна зробити висновок, що останні мають більший їх перелік, 

а отже, процес їх втілення є унікальним. Така ситуація пояснюється 

виконанням спеціальних завдань та функцій держави та необхідністю 

компенсації тих витрат, які здійснює державний службовець під час 

виконання посадових обов’язків. Так, наприклад, у ст. 54 Закону України 

«Про державну службу» визначено право на соціально-побутове 

забезпечення [68].  У даному випадку соціальний захист здійснюється з 

метою забезпечення можливості державним службовцем і надалі виконувати 

свої обов’язки. Додаткові права державних службовців стосуються умов та 

місця проживання, оскільки вони входять до переліку осіб, яким може бути 

надано службові жилі приміщення відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України [317].  Важливо також враховувати, що суб’єкт 

призначення виконує роль роботодавця, а отже, значна частина додаткових 

соціальних прав саме державних службовців пов’язана із тим, що витрати 

компенсуються із Державного бюджету, а не бюджету певного приватного 

підприємства. Таким чином, правовідносини із соціального захисту 

державних службовців, у яких вони наділені додатковими соціальними 

права, слід розглядати не як надання привілеїв та пільг, які визначають 
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нерівність у суспільстві, а як засіб забезпечення процесу надання послуг 

населенню відповідним державним органом. 

Ієрархічна диференційованість пояснюється тим, що правовідносини із 

соціального захисту державних службовців будуть відрізнятись залежно від 

того, який у них ранг та категорія, оскільки відповідно до ст. 46 Закону 

України «Про державну службу» стаж державної служби дає право на 

встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання 

додаткової оплачуваної відпустки, а у ст. 39 даного Закону вказано, що 

черговий ранг надається кожних три роки в межах категорії [68]. Залежно від 

рангу змінюється оплата праці, розмір премій, тривалість відпусток. 

Збільшення рівня соціального захисту у правовідносинах із державними 

службовцями пояснюється і збільшенням у них досвіду роботи, 

удосконаленням професійних навичок та знань, тобто підвищенням його 

цінності як працівника.  Тому необхідно заохочувати тривалі трудові 

правовідносини із таким державним службовцем, що й відбувається шляхом 

соціального захисту.  

У правовідносинах із соціального захисту державних службовців може 

бути застосовано й додаткові права залежно від виду їх діяльності, отже, у 

них відсутня єдина система прав. Хоча профільним нормативно-правовим 

актом є Закон України «Про державну службу», однак правові норми щодо 

соціального захисту державних службовців можуть міститись і у трудовому, 

екологічному або ж освітньому законодавстві. Відповідно до ч. 5 ст. 38 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» головні державні санітарні лікарі, їх заступники, 

інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби мають 

переважне право на одержання житла, встановлення домашніх телефонів 

[318]. Таким чином, для державних службовців передбачені додаткові пільги, 

які не визначені основним Законом, що створює нерівність по відношенню 

до службовців із інших сфер, котрі мають такий же ранг або категорію, а 

отже, є необґрунтованим привілеюванням. Ще одним прикладом слугує 
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першочергове право на отримання дитиною дипломатичного службовця 

дошкільної та середньої освіти, що передбачено ч. 3 ст. 34 Закону України 

«Про дипломатичну службу» [250]. На сьогодні таке право не передбачене 

профільним Законом, тому воно не стосується усіх державних службовців. 

Крім того, дана норма вказує, що рівень захисту є неоднаковим не лише для 

державних службовців, але й для членів їх сімей.  

Спеціальні соціальні права можуть стосуватись і медичного 

забезпечення. Так, ст. 1 розділу 2 Інструкції про порядок медичного 

обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС визначено, що  право на 

медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС мають державні 

службовці та працівники апарату МВС [319]. Але у випадку тимчасової 

втрати працездатності державним службовцем інших органів на нього 

поширюватиметься загальне право на медичну допомогу. Слід наголосити, 

що застосування даних правових норм має ряд складностей, пов’язаних із 

розумінням спеціальної та загальної норми права та способом вирішення 

колізій у праві, оскільки однозначного законодавчого підходу не існує.  

Як наслідок, практика втілення таких норм не є однорідною, що теж 

сприяє порушенню загального порядку здійснення правовідносин щодо 

соціального захисту. Водночас неоднорідність норм права, що регулюють 

дані правовідносини, можливо розглядати і в позитивному аспекті. Оскільки 

державний службовець може перебувати одночасно у декількох видах таких 

відносин, то їх розмежування дозволить більш чітко прослідкувати втілення 

та зрозуміти, чи було дотримано процедури та здійснено усі дії для створення 

належного рівня соціального захисту його та членів сім’ї.  

Останньою спеціальною особливістю правовідносин із соціального 

захисту державних службовців є обмеженість підстав припинення. Загальною 

для всіх суб’єктів права незалежно від професії та правового статусу 

підставою для припинення пенсійного забезпечення буде настання смерті 

особи. Статус державного службовця впливає й на рівень пенсійного 

забезпечення, а отже, загальна підстава є аналогічною. Тобто, 



 

 

261 

правовідносини із соціального захисту не припиняються одночасно із 

завершенням державної служби та припиненням трудових відносин. Однак 

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 83  Закону України «Про державну службу» особа 

може втратити право на державну службу [68]. Тобто особа втрачає 

можливість перебувати на посадах у державній службі та сам статус 

державного службовця. Відповідно, з такого моменту соціальний захист 

стосовно неї буде здійснюватися на загальному рівні як щодо громадянина 

України, а отже, правовідносини із соціального захисту саме державного 

службовця будуть завершеними. 

Тож на основі проведеного дослідження можливо зрозуміти, що 

правовідносини із соціального захисту державних службовців мають власні 

особливості, пов’язані із специфікою суб’єктів, оскільки держава виконує 

роль як роботодавця, так і органу, що здійснює захист та контроль таких 

правовідносин. Досліджуваним правовідносинам притаманний більший 

обсяг соціальних прав та значний рівень диференціації, що не завжди 

враховується законодавцем. Як наслідок, частина законодавства, що регулює 

такі правовідносини, визначає неоднаковий рівень соціального захисту для 

державних службовців, які мають однаковий стаж. Тому можна зробити 

висновок, що вони потребують значного доопрацювання у контексті 

комплексності та уникнення колізій у різних нормативно-правових актах 

щодо соціального захисту державних службовців.   

 

 

4.2 Види правовідносин із соціального захисту державних 

службовців в Україні 

 

Питання видів правовідносин соціального захисту державних 

службовців, незважаючи на загальнотеоретичний характер, безумовно, є 

важливим елементом наукових досліджень, оскільки на підставі 

комплексного аналізу наукової юридичної літератури з питань соціального 
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забезпечення та захисту державних службовців можна визначити 

проблематику правового регулювання відповідних відносин, удосконалення 

якого  є запорукою належного рівня захисту осіб, котрі проходять державну 

службу. 

Актуальність дослідження пов’язується із постійним пошуком 

належного шляху реформування сфери соціального захисту державних 

службовців та інституту державної служби в цілому, що потребує 

ґрунтовного аналізу правовідносин у даній сфері з метою вироблення 

якісного підґрунтя для законодавчих змін. Саме наукові теоретичні 

дослідження видів правовідносин у сфері соціального захисту державних 

службовців дозволять виробити і внести пропозиції та наукові рекомендації 

стосовно удосконалення законодавства з соціального забезпечення, що, у 

свою чергу, дасть можливість створити дієву та ефективну систему реалізації 

державними службовцями свого права та соціальний захист. Крім того, 

якісна диференціація окремих елементів правовідносин та їх видів дозволяє 

проаналізувати правовідносини через призму ефективності регулювання 

кожного елементу, кожного критерію класифікації, за яким вона здійснена, 

що вочевидь створює можливість більш детального та ґрунтовного аналізу 

досліджуваних питань.  

Питання, що пов’язані із дослідженням видів правовідносин у сфері 

соціального захисту державних службовців, стали предметом наукового 

інтересу таких вчених, як С.С. Алексєєв, В.С. Андрєєв, В.В. Андріїв, 

М.І. Боднарук, В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, М.В. Бородкін, Н.В. Варламова, 

О.Р. Дашковська, М.І. Іншин, О.С. Іоффе, С.В. Ківалов, М.В. Ковтун, 

М.І. Козюбра, В.Л. Костюк, О.І. Кульчицька, О.В. Москаленко, 

С.М. Прилипко, В.Н. Протасов, В.І. Теремецький, С.М. Синчук, О.Ф. Скакун, 

М.Л. Смолярова, Н.М. Стаховська, Б.І. Сташків, Н М. Хуторян, М.В. Цвік, 

В.В. Шуба, О.М. Ярошенко. Водночас науковцями не було досліджено дані 

питання через призму соціального захисту державних службовців, що, 
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зважаючи на специфіку правовідносин, потребує додаткової розробки з 

урахуванням відповідної специфіки. 

Правовідносини в сфері соціального забезпечення можна 

класифікувати на певні види за критеріями, що застосовуються у теорії права 

та права соціального забезпечення. Н.М. Стаховською розроблено 

комплексну багаторівневу класифікацію, яка об’єднує всі види 

правовідносин з соціального забезпечення у єдину систему, за сукупністю 

різних підстав або критеріїв класифікації, зокрема: за видами соціального 

забезпечення, за суб’єктним складом забезпечуваних осіб, за підставами 

призначення і надання конкретних видів забезпечення, за джерелами 

фінансування, за характером правовідносин, що визначає їх мету [299, c. 8]. 

Вважаємо, що вченою обрано цікаві з наукової точки зору критерії 

диференціації правовідносин, проте їх кількість не є вичерпною, оскільки 

правовідносини в сфері соціального захисту – це комплексна категорія із 

досить значною кількістю обов’язкових ознак, що дозволяє значно 

розширювати кількість критеріїв для диференціації видів правовідносин.  

Підтвердженням наведеного є те, що М.Л. Смолярова класифікує 

правовідносини соціального забезпечення за такими критеріями: за 

предметом правового регулювання: матеріальні (основні) та процедурні 

(похідні); за характером здійснюваних функцій: регулятивні та охоронні; за 

ступенем визначеності учасників правовідносин: відносні й абсолютні; за 

характером дії зобов’язаної особи: активні й пасивні; за кількісним складом 

суб’єктів: прості (правовідносини тільки між двома учасниками) і складні 

(правовідносини між трьома і більше учасниками); за розподілом прав і 

обов’язків між суб’єктами правовідносин: односторонні (кожен з учасників 

щодо іншого має тільки право чи обов’язки) і двосторонні (кожна із сторін 

має як права, так і обов’язки); за часом (строками) дії: постійно триваючі, 

періодичні та разові; за характером правовідносин, що визначається метою 

правовідносин: для призначення чи надання конкретного виду соціального 

забезпечення, для розгляду спору з питань соціального забезпечення; за 
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формами соціального забезпечення: правовідносини з приводу 

загальнообов’язкового державного страхування;  правовідносини з приводу 

державного соціального забезпечення за рахунок бюджетних коштів; 

правовідносини з приводу змішаного соціального забезпечення окремих 

категорій громадян; правовідносини з приводу недержавного соціального 

забезпечення; за видами соціального забезпечення: правовідносини щодо 

пенсійного забезпечення, правовідносини щодо надання грошових допомог, 

компенсацій, правовідносини щодо субсидій і пільг та соціальних послуг 

[320, c. 47]. Таким чином, наведена класифікація свідчить про 

багатоаспектність та комплексність правовідносин у сфері соціального 

захисту. Відзначимо, що вченою досить вдало перенесено 

загальнотеоретичні надбання щодо визначення критеріїв класифікації у 

сферу соціального забезпечення, що дозволило достатньо повно дослідити 

відповідні правовідносини за значною кількістю критеріїв і, відповідно, 

сформувати більш якісне уявлення про них. 

Відзначимо, що Б.І. Сташків, аналізуючи види правовідносин 

соціального забезпечення, виокремив аналогічний перелік можливих 

критеріїв диференціації. Водночас вченим, крім вищенаведених, 

правовідносини у сфері соціального забезпечення було поділено на такі види: 

правовідносини щодо пенсійного забезпечення, правовідносини щодо 

надання грошових допомог, компенсацій, правовідносини щодо субсидій і 

пільг та соціальних послуг [173, c. 403]. На нашу думку, саме відповідна 

класифікація має найбільше значення не лише в теоретичному аспекті точки 

зору, а, в першу чергу, в сфері практичного застосування наукових надбань, 

оскільки дозволяє належним чином дослідити питання різних видів 

соціального забезпечення осіб індивідуально. 

Окрім того, В.В. Андріїв пропонує класифікувати правовідносини в 

сфері соціального забезпечення за змістом правовідносини на матеріальні й 

нематеріальні. До першої групи належать соціально-забезпечувальні, а також 

ті, що опосередковують формування позабюджетних соціальних фондів 
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шляхом сплати страхових внесків; до другої – процедурні, процесуальні й 

організаційні [321, c. 75]. У даному випадку науковець дещо розширив другу 

групу, додавши до процедурних процесуальні та організаційні 

правовідносини. Вважаємо, що відповідна диференціація не є належною з 

огляду на той факт, що процесуальні та організаційні правовідносини можуть 

повністю поглинатись категорією процедурних правовідносин. 

Враховуючи наведені позиції вчених, можемо дійти висновку, що 

правовідносини в сфері соціального захисту державних службовців доцільно 

класифікувати на наступні види:  

 за предметом правового регулювання: матеріальні, тобто ті, що 

виникають з приводу призначення пенсій, надання грошових допомог, 

компенсацій та соціальних послуг; процедурні, виникнення яких 

пов’язується із встановленням юридичних фактів, реалізацією права на той 

чи інший вид соціального забезпечення, на розгляд в позасудовому порядку 

скарг з питань, що стосуються соціального захисту державних службовців; 

 за характером здійснюваних функцій: регулятивні, тобто такі, 

виникнення яких є результатом правомірної поведінки суб’єктів 

правовідносин у сфері соціального захисту державних службовців; охоронні, 

які, на відміну від регулятивних, виникають внаслідок неправомірної 

поведінки відповідних суб’єкті;  

 за ступенем визначеності учасників правовідносин: відносні, які 

виникають тоді, коли визначені всі учасники правовідносин; абсолютні, у 

яких наявний лише один носій права, а інші учасники правовідносин не 

мають права перешкоджати йому у його реалізації;  

 за характером дії зобов’язаної особи: активні, в яких особа 

зобов’язана вчиняти певні дії; пасивні, в яких особі навпаки належить 

утримуватись від певних дій; 

 за кількісним складом суб’єктів: прості (правовідносини тільки 

між двома учасниками); складні (правовідносини, в яких беруть участь три і 

більше суб’єктів);  
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 за розподілом прав і обов’язків між суб’єктами 

правовідношення: односторонні, де всі учасники мають лише права чи 

обов’язки; двосторонні, тобто правовідносини, в межах яких суб’єкти 

пов’язані наявністю як прав, так і обов’язків;  

 за формами соціального забезпечення: правовідносини з приводу 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; правовідносини 

з приводу державного соціального забезпечення за рахунок бюджетних 

коштів; правовідносини з приводу змішаного соціального забезпечення 

окремих категорій громадян; правовідносини з приводу недержавного 

соціального забезпечення; 

 за видами соціального забезпечення: правовідносини щодо 

пенсійного забезпечення; правовідносини щодо надання грошових допомог, 

компенсацій; правовідносини щодо субсидій і пільг та соціальних послуг. 

На нашу думку, найбільш релевантним в аспекті вивчення даної теми є 

диференціація видів правовідносин соціального захисту державних 

службовців за видами соціального забезпечення, що цілком відображає 

специфіку досліджуваних правовідносин та дозволяє відмежувати їх від 

правовідносин в інших сферах. 

Питання видів правовідносин у сфері соціального захисту державних 

службовців ґрунтується на загальнотеоретичних уявленнях про види 

правовідносин у сфері соціального забезпечення, що надало можливість 

виділити необхідні види правовідносин у межах досліджуваної теми. Досить 

значна кількість виявлених критеріїв пояснюється значними науковими 

здобутками у даній сфері, проте ми вважаємо за доцільне проводити 

подальший аналіз у рамках наведених диференціацій, оскільки збільшення 

кількості критеріїв не дозволяє досягти належного рівня пізнання з метою 

його практичного використання. 

Так як дотримання прав державних службовців на соціальний захист та 

надання належної можливості їх реалізації є важливим аспектом, необхідно 

продовжувати проведення досліджень елементів та видів відповідних 
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правовідносин, що забезпечить необхідний рівень наукового підґрунтя 

для якісного удосконалення законодавства в даній сфері, результатом якого 

стане можливість запровадження належного рівня реалізації державними 

службовцями права на соціальний захист. 

 

4.3 Характеристика структури правовідносин із соціального 

захисту державних службовців 

 

Відзначимо, що перед початком аналізу безпосередньо структури 

правовідносин доцільно надати дефініції термінів, які використовуються. 

Зокрема в науковій літературі зустрічаються дослідження складу та 

структури правовідносин. Зв’язок значень у смисловій структурі слова, 

способі поєднання слів і значень у промові визначаються внутрішніми 

семантичними закономірностями розвитку мовної системи [322, с. 162]. 

Таким чином, для кращого розуміння юридичної термінології необхідно 

звернутись до лінгвістичного тлумачення окремих складових досліджуваних 

понять, що допоможе обмежити можливість подвійного їх застосування.  

У тлумачних словниках під терміном «структура» розуміють 

«взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого, будова; устрій, 

організація чого-небудь» [137, с. 1208]. Отже, структура – це сукупність 

стійких відносин і зв’язків між елементами. До неї належить загальна 

організація елементів, їх просторове розташування, зв’язок між етапами 

розвитку тощо. При цьому структура ширша за склад – сукупність окремих 

частин, які утворюють що-небудь ціле [137, с. 1136]. Можемо відзначити, що 

до структури доцільно відносити елементи окремого явища та взаємозв’язки 

між ними. Отже, при дослідженні систематизації сукупності складових 

частин правовідносин соціального захисту держаних службовців вважаємо 

доцільним використовуючи саме термін «структура». Враховуючи 

лінгвістичне розуміння наведеного терміна, можемо зауважити, що 
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структурою правовідносин є система елементів, які мають взаємні логічні 

зв’язки.  

У контексті нашого дослідження цікаво звернути увагу на аналіз 

правовідносин з філософських позицій. Так, усередині відносин, як 

стверджує В.М. Протасов, «...відсутні будь-які елементи (явища, предмети, 

речі)» [323, с. 48]. Аргументуючи це твердження, В.М. Протасов указує, що 

«елементи» – це теж речі, які внаслідок своєї природи не можуть перебувати 

у відносинах. Іншими словами, правовідносини, як і будь-які інші відносини, 

у власне філософському значенні не можуть бути подані у вигляді якої-

небудь структури.  

Однак вважаємо, що слід погодитись з Н.В. Варламовою, яка пропонує 

розмежовувати філософський і спеціально-юридичний підхід: «Традиційно 

виділювані елементи правовідносин варто вивчати із спеціальноюридичних 

позицій, не намагаючись одночасно охоплювати і їхнє соціологічне значення. 

Такий підхід цілком виправданий, якщо мова йде про вироблення 

категоріального апарату, а не про дослідження процесів правового 

регулювання. Тоді правовідносини (те, що під цією назвою здавна досліджує 

юридична наука) дійсно постають як система – система засобів, способів, 

прийомів законодавчого впливу на суспільні відносини. У категоріальному ж 

плані – це система понять, за допомогою яких такий вплив описується» [324, 

с. 49-50]. Таким чином, оскільки правовідносини в нашому дослідженні 

розглядаються із спеціальноюридичних позицій, можемо із впевненістю 

відзначити, що дослідження структури даного поняття, що складається із 

окремих елементів, які повинні бути проаналізовані та описані в цілях 

встановлення категоріального апарату, є виправданим та важливим. Окрім 

того, сам факт існування певної структури правовідносин, враховуючи 

юридичний підхід до пізнання правовідносин, є безперечним. 

Науковці мають дещо різні погляди на зміст структури правовідносин. 

При цьому ми можемо спостерігати зміну такого розуміння в порядку 

проведення нових досліджень окремими вченими. Так, О.С. Іоффе спочатку 
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елементами будь-яких правовідносин називав суб’єкт, об’єкт, 

правомочності та обов’язки [325, с. 43]. Проте в наступних наукових працях 

вченим було змінено свою позицію та вказано, що до складу правовідносин 

входять лише суб’єкти, зміст та об’єкти, на які спрямовані відповідні 

правовідносини. Таким чином, було виокремлено лише три складові частини: 

суб’єкт, об’єкт та зміст правовідносин. У свою чергу, під змістом 

правовідносин слід розуміти правомочності та обов’язки суб’єкта, які 

спрямовані на об’єкт [326, с. 202]. Таким чином, ми можемо констатувати, 

що глибокого переосмислення категорії структури правовідносин вченим 

проведено не було, а лише об’єднано декілька її складових частин в одну 

загальну. Водночас вчений не лише включає до змісту правомочності та 

обов’язки, але і вказує на наявність їх впливу на правовідносини. Отже, він 

говорить про наявність тісного взаємозв’язку між правами і обов’язками 

суб’єктів та об’єктом правовідносин, що здійснюється суб’єктами шляхом 

впливу на об’єкт у межах наданих їм правомочностей та обов’язків. 

Вважаємо відповідний підхід досить вдалим, оскільки наявність 

взаємозв’язку чітко відображає той факт, що структура правовідносин – це не 

просто набір структурних елементів, а саме система елементів, яка 

характеризується обов’язковою ознакою –  наявністю зв’язку між ними.  

С.С. Алексєєв вважає, що правовідносини є складним утворенням із 

власною внутрішньою будовою, яка включає зміст правовідносин, їх 

суб’єктів та об’єктів. При цьому вчений зміст правовідносин розкриває через 

матеріальну складову (поведінка суб’єктів) та юридичну (права та обов’язки 

суб’єктів) [270, с. 100]. Відзначимо, що дана позиція заслуговує на увагу, так 

як очевидним є існування відповідної структури правовідносин і наявність 

саме таких структурних елементів. Водночас цікавим видається розкриття 

змісту правовідносин через поведінку, права та обов’язки. Вважаємо, що 

таким чином правовідносини набувають певної об’єктивної форми – 

поведінки, а юридична частина змісту, що полягає у наявності прав та 

обов’язків у суб’єктів, є нічим іншим, як встановленими межами такої 
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поведінки, оскільки суб’єкти можуть впливати на реалізацію своїх прав 

або виконання обов’язків. Також слід зауважити, що відповідні межі не є 

абсолютними та можуть бути порушені учасниками правовідносин, однак в 

такому випадку поведінка їх учасників буде неправомірною. 

М.В. Ковтун, розглядаючи структуру правовідносин, відзначає, що до 

неї входять такі елементи: суб’єкти (фізичні і юридичні особи), об’єкти 

(матеріальні або духовні), зміст (юридичні права і обов’язки) [327, c. 73]. 

Загалом дана позиція відображає окремі структурні елементи правовідносин, 

однак ми не можемо погодитись із розкриттям відповідних елементів. 

Зокрема зміст правовідносин не може складатися лише з прав та обов’язків, 

оскільки правовідносини виступають існуючим взаємозв’язком між 

суб’єктами, який передбачає наявність дій або бездіяльності між ними. Тобто 

вказівка лише на права та обов’язки, в межах яких здійснюється діяльність 

суб’єктів, на нашу думку, недостатня.  

У контексті дослідження також варто навести позицію В.В. Шуби, який 

вважає, що структура адміністративних правовідносин складається із 

суб’єктів адміністративно-правових відносин, об’єктів адміністративно-

правових відносин, змісту адміністративно-правових відносин та юридичних 

фактів як підстави для виникнення, зміни й припинення адміністративно-

правових відносин [328, с. 11]. Таким чином, автор наводить додатковий 

елемент структури правовідносин – юридичний факт, яким є дія або подія, 

що виступає підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин. 

На нашу думку, даний елемент є обов’язковим у структурі правовідносин, 

оскільки він впливає на саме їх виникнення чи припинення. Тобто без 

юридичного факту, який став підставою для виникнення правовідносин, 

правовідносини взагалі неможливі. Іншими словами, відсутність юридичного 

факту нівелює загалом їх існування. Водночас слід зауважити, що, оскільки 

юридичним фактом є дія або подія, то його існування частково 

підтверджувалось і попередньо наведеними вченими, які вказували на 

наявність поведінки в структурі змісту правовідносин, тобто здійснення 
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суб’єктами певних дій. Проте виокремлення юридичного факту в окрему 

категорію структури правовідносин вважаємо більш доцільним не лише з 

огляду на його важливість для виникнення, зміни та припинення 

правовідносин, але й через те, що юридичний факт – більш широке поняття, 

яке включає, крім дій суб’єктів, також події, тобто юридичні факти, що не 

залежать від волі самих суб’єктів. Очевидно також, що правовідносини 

можуть виникати без вчинення суб’єктами окремих вольових дій, які 

спрямовані на створення відповідних правовідносин, але при умові наявності 

окремих об’єктивних подій, що не залежать від волі суб’єктів, однак 

пов’язані із виникненням у них прав та обов’язків у межах нових 

правовідносин. 

О.Ф. Скакун стверджує, що до структури юридичних елементів 

відносяться юридичний факт (підстави виникнення, зміни і припинення 

правовідносин), суб’єкти (суб’єктивний склад – сукупність осіб, що беруть 

участь у правових відносинах: правомочна сторона і зобов’язана сторона), 

юридичний зміст і його структура (суб’єктивне право, юридичний обов’язок 

та юридична відповідальність) та об’єкт (те, з приводу чого виникає і 

здійснюється діяльність суб’єктів правовідносин) [329, с. 525]. 

Погоджуємось із даною позицією, оскільки вченою досить повно розкрито 

структуру правовідносин. Водночас вважаємо, що деталізоване розкриття 

суб’єктного складу не є правильним, оскільки у правовідносинах сторони 

можуть мати взаємні права та обов’язки в межах правовідносин, отже, вести 

мову про те, що одна сторона правомочна, а інша – зобов’язана, на нашу 

думку, недоцільно. Також зауважимо, що, вказуючи на зміст правовідносин, 

вчена не зосередила увагу на наявності поведінки суб’єкта, однак нею було 

виокремлено юридичний факт в окрему категорію із зазначенням того, що 

він є підставою для виникнення правовідносин, що, на наш погляд, є досить 

вдалим. 

Відзначимо, що із подібною позицією не погоджується 

В.І. Теремецький, який вказує, що юридичний факт необхідно виводити за 
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межі структури правовідносин, адже юридичний факт – це базис, на 

підставі якого виникають правовідносини. Тому можна стверджувати, що 

правовідносини – це надбудова над юридичним фактом. Юридичні факти 

мають власну систему, класифікацію та структурно-логічний зв’язок з 

правовідносинами [330, c. 177]. Ми не поділяємо відповідну позицію, 

оскільки, з одного боку, дійсно, юридичні факти мають свою систему та 

класифікацію, а з іншого – відсутні підстави вважати, що одна і та сама 

категорія не може бути віднесена до різних класифікаційних груп. Отже, 

юридичний факт цілком може бути одночасно в системі суто юридичних 

фактів та в системі елементів правовідносин, перебуваючи в останній як 

підстава для їх виникнення. Віднесення юридичного факту до елементів 

правовідносин пов’язується із досить тісним зв’язком даної категорії з 

іншими елементами правовідносин та правовідносинами в цілому, оскільки 

він є підставою для їх виникнення. При цьому відповідна теза справедлива і з 

урахуванням наявності різних видів правовідносин. Так, наприклад, у межах 

правовідносин соціального захисту та пенсійного забезпечення очевидним є 

виникнення конкретних правовідносин на підставі юридичного факту –

досягнення пенсійного віку. В даному випадку чітко проявляється 

взаємозв’язок правовідносин та юридичного факту, що дозволяє зробити 

висновок про можливість віднесення юридичного факту до елементів 

правовідносин. 

М.І. Козюбра вказує, що склад правовідносин – це сукупність 

елементів, необхідних для їх виникнення та існування (суб’єкт, об’єкт, 

юридичний зміст та юридичний факт). Суб’єкти правовідношення – це його 

учасники, які є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Об’єкт 

правовідношення – це благо, заради якого суб’єкти вступають у 

правовідношення. Юридичний зміст правовідношення – це суб’єктивні права 

та юридичні обов’язки його суб’єктів. Юридичний факт – це життєва 

обставина, з наявністю або відсутністю якої пов’язуються виникнення, зміна 

та припинення правовідносин [331, c. 227]. Твердження науковця цілком 
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відображає зміст структури правовідносин. При цьому слід окремо 

наголосити на раніше висунутому твердженні, що до складу правовідносин 

входять не лише ті елементи, що дозволяють таким правовідносинам 

існувати, але й ті, які необхідні для їх виникнення. Таким чином, цілком 

підтверджується позиція, що до структури правовідносин необхідно 

відносити юридичний факт як підставу для виникнення правовідносин. 

Водночас потрібно додати, що, розглядаючи елементи правовідносин через 

призму їх необхідності для виникнення правовідносин, очевидним є те, що 

необхідними для виникнення є всі наведені вище елементи. Так, зокрема без 

суб’єкта правовідносин відсутні підстави вважати, що можуть виникнути 

самі правовідносини. Отже, констатуємо, що юридичний факт та інші 

елементи повинні розглядатись як структурні компоненти правовідносин з 

огляду на необхідність їх виникнення та існування для виникнення 

безпосередньо правовідносин. 

О.Р. Дашковська стверджує, що до складу правовідносин включають 

суб’єктів і об’єктів правовідносин та їхній юридичний зміст (сукупність прав 

і обов’язків сторін) [145, с. 336]. У даному випадку, на нашу думку, наявна 

прогалина в елементному складі структури правовідносин, оскільки відсутня 

підстава виникнення правовідносин. На противагу відповідному визначенню 

можемо навести позицію С.В. Ківалова та Л.Р. Білої, які вважають, що до 

структури правових відносин відноситься об’єкт (дія, поведінка людей, 

матеріальні предмети) суб’єкти (громадяни, особи без громадянства, 

державні органи, підприємства, установи, організації), зміст (сукупність прав 

і обов’язків сторін) [332, c. 14-16]. Вчені також не виокремлюють юридичний 

факт в окрему категорію, проте, виділяючи в об’єкті дії та поведінку осіб, 

вони зосереджують увагу на тому, що дії та події є елементом структури 

правовідносин. Однак ми вважаємо, що категорію юридичних фактів слід 

виокремлювати, оскільки це є підставою для виникнення правовідносин, а, 

враховуючи необхідність її наявності для виникнення правовідносин нарівні 

з іншими елементами структури, стверджуємо, що є підстави розглядати 
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юридичний факт поряд із такими елементами правовідносин, як об’єкт, 

суб’єкт та зміст.  

В.І. Теремецький констатує, що в загальній теорії права щодо 

визначення структури правовідносин існують такі погляди: 1) до будь-якого 

виду правовідносин застосовується наступна структура: суб’єкт 

правовідносин (учасники, наділені суб’єктивними правами та обов’язками); 

об’єкт (предмет, благо, з приводу якого складаються правовідносини); зміст 

(суб’єктивні права, обов’язки, виражені у поведінці суб’єктів, тобто 

зовнішній формі правовідносин); 2) структура правовідносин містить: 

суб’єкт; об’єкт; зміст правовідносин та юридичний факт; 3) структура 

правовідносин включає суб’єкт та зміст; 4) структура правовідносин 

складається лише з одного елемента – суб’єкта. Сам вчений підтримує першу 

позицію, відповідно до якої до структури правовідносин входять такі 

елементи: суб’єкт, об’єкт і зміст [330, c. 178]. Дана класифікація важлива для 

досліджень структури правових відносин, а кожна з наведених структур 

обґрунтована вченим. Проте ми вважаємо, що найбільш доцільним є 

виокремлення чотирьох елементів правовідносин із обов’язковим наданням 

відповідного статусу юридичним фактам. Таким чином, згідно з 

вищенаведеною класифікацією, на нашу думку, слід застосовувати другу 

структуру. 

Враховуючи вищенаведений аналіз, доходимо висновку, що 

структурою правовідносин соціального захисту державних службовців є 

система елементів, які мають взаємні, логічні зв’язки між собою та які 

необхідні для виникнення, існування, зміни та припинення відповідних 

правовідносин. До них слід відносини суб’єктів правовідносин, об’єкти 

правовідносин, зміст правовідносин (права та обов’язки суб’єктів в межах 

правовідносин) та юридичні факти (дії або події, з якими пов’язується 

виникнення, зміна та припинення правовідносин). 

Суб’єктами права соціального забезпечення вважаються учасники 

відповідних суспільних відносин, на яких поширюється дія норм права 
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відповідної галузі, що наділяє їх правами, обов’язками та 

повноваженнями у даній сфері. Водночас статус суб’єктів учасники можуть 

набути лише у випадку наявності у них право- та дієздатності [333, c. 5]. Ми 

можемо погодитись із даною позицією, однак вважаємо за необхідне додати, 

що суб’єктом правовідносин особа стає з моменту виникнення у неї права 

або обов’язку або наділення такої особи окремими повноваженнями у сфері 

соціального захисту. 

Науковцями суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 

поділяються на два види: носії прав та обов’язків; органи, які повинні 

забезпечити реалізацію першими своїх прав [334, с. 30-31]. Слід погодитись 

із відповідною позицією, оскільки відносини соціального захисту виникають 

саме між двома сторонами, при цьому виокремлена характеристика сторін та 

їх роль у відповідних правовідносинах є досить вдалою.  

Н.Б. Болотіна вважає, що суб’єкти права на соціальний захист – це 

фізичні особи, які згідно з Конституцією та законодавством України мають 

право на соціальний захист. Водночас вчена відзначає, що відповідними 

суб’єктами також можуть бути потенційні учасники соціально-захисного 

правовідношення. Відповідні особи можуть реалізувати своє право за умови 

настання певних юридичних фактів. Надаючи визначення суб’єкта соціально-

захисного правовідношення, Н.Б. Болотіна вказує, що це суб’єкт права, який 

реалізував свою правосуб’єктність і став учасником конкретного 

правовідношення у сфері соціального захисту [157, с. 160]. Ми не можемо 

погодитись із позицією про можливість визнання суб’єктами правовідносин 

потенційних учасників, оскільки виникнення самих правовідносин 

пов’язується із настанням юридичного факту, відсутність якого нівелює 

наявність самих правовідносин, а, відповідно, і наявність їх суб’єктів. 

С.М. Синчук, аналізуючи поняття «суб’єкти правовідносин соціального 

забезпечення», вказує, що це правосуб’єктні відповідно до норм права 

соціального забезпечення особи, які перебувають у реальному правовому 

зв’язку та взаємодією між собою, реалізуючи суб’єктивні юридичні права та 
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обов’язки, що становлять їхній галузевий правовий статус [335, с. 83]. У 

даному визначенні через реальний правовий зв’язок розкривається наявність 

самих правовідносин, які є нічим іншим, як взаємозв’язком між суб’єктами. 

Таким чином, підтверджується наша теза стосовно того, що суб’єктами не 

можуть бути потенційні учасники, оскільки у визначенні суб’єктів вказується 

на існування правовідносин, тобто вони такими стають уже після настання 

окремого юридичного факту. 

В.Л. Костюк диференціює суб’єктів права соціального забезпечення на 

такі види: а) суб’єкти, які набувають та реалізують право на соціальне 

забезпечення (отримання певного виду соціального забезпечення); 

б) суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення 

(надають певний вид соціального забезпечення); в) суб’єкти, які сприяють у 

реалізації права на соціальне забезпечення (сприяють в отриманні певного 

виду соціального забезпечення) [333, c. 9]. Відзначимо, що подібна 

диференціація є логічною, однак, на нашу думку, чітке розмежування між 

суб’єктами, що надають та сприяють у наданні, відсутнє, отже, третя група 

суб’єктів не є самостійною і може повністю поглинатись другою.  

Б.І. Сташків  поділяє суб’єктів правовідносин соціального захисту в  

залежності від їх функцій на такі види: 1) суб’єкти, які отримують різні види 

соціального забезпечення; 2) суб’єкти, які надають різні види соціального 

забезпечення; 3) суб’єкти, які підтверджують факти, що мають юридичне 

значення для соціального забезпечення [173, c. 428]. У даному випадку 

можемо спостерігати також виокремлення третьої групи суб’єктів, що 

недоцільно, оскільки суб’єктів, що підтверджують факти, можна ототожнити 

із попередньою групою суб’єктів, які сприяють реалізації права. Водночас, на 

наше переконання, більш доречним буде розширення другої групи суб’єктів 

за рахунок включення до неї суб’єктів третьої групи, що дасть можливість 

говорити про дві групи: суб’єктів, що реалізують право на соціальний захист, 

та суб’єктів, які беруть учать у забезпеченні реалізації відповідного права.  
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О.І. Кульчицька з-поміж низки критеріїв щодо їх розподілу 

найдоцільнішим вважає розмежування за змістом прав і обов’язків, якими їх 

наділено у сфері соціального забезпечення. Зважаючи на це, дослідницею 

виділено три види суб’єктів: 1) суб’єкти права на соціальне забезпечення; 

2) суб’єкти, які надають соціальне забезпечення; 3) суб’єкти, які сприяють 

отриманню соціального забезпечення. При цьому суб’єкти двох останніх 

груп позначені єдиним поняттям – «суб’єкти, які забезпечують реалізацію 

особою належного їй права на соціальне забезпечення» [336, с. 6]. Таким 

чином, навіть диференціюючи суб’єктів на три групи, вчена підтримує 

позицію, відповідно до якої дві останні групи фактично здійснюють свої 

повноваження та обов’язки з однією метою – забезпечення реалізації першою 

групою суб’єктів свого права, отже, їх доцільно об’єднати в одну групу.  

Врахувавши вищенаведений аналіз, ми дійшли висновку, що 

суб’єктами правовідносин соціального захисту державних службовців є: 

1) суб’єкти, які реалізують своє право на соціальний захист (до 

даної категорії можна віднести безпосередньо державних службовців, які в 

силу настання певного юридичного факту отримали можливість реалізувати 

своє право на соціальний захист);  

2) суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні реалізації права на 

соціальний захист (до даної категорії суб’єктів належить держава в особі 

різних державних органів, які на підставі наданих їм повноважень беруть 

участь у забезпеченні реалізації державними службовцями права на 

соціальний захист, до яких входять, серед інших, державні органи, які є 

місцем проходження служби та, по суті, роботодавцями, – Пенсійний фонд 

України, Державна соціальна служба України). 

Досліджуючи об’єкт правовідносин загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, М.І. Боднарук виділяє правовідносини щодо 

забезпечення допомогами державного соціального страхування та називає їх 

майновими, оскільки їх існування пов’язане з наданням матеріальних благ у 

вигляді грошових допомог, які і є об’єктом цих правовідносин [337, c. 54]. 
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Відповідний висновок досить важливий у межах нашого дослідження, 

оскільки питання забезпечення соціального захисту державних службовців 

пов’язане саме із матеріальним забезпеченням, що вказує на майновий 

характер правовідносин у сфері відповідного соціального захисту та дозволяє 

зробити висновок, що об’єктом таких правовідносин є безпосередньо види 

виплат, які здійснюються в рамках забезпечення соціального захисту 

державних службовців.  

В.В. Андріїв, О.В. Москаленко, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко 

об’єктами правовідносин у даній сфері у вузькому розумінні вважають 

предмети матеріального й духовного світу, що мають безпосереднє 

юридичне значення як об’єкти поведінки учасників цих правовідносин. 

Застосовуючи більш загальне формулювання, автори до об’єктів конкретних 

соціально-страхових правовідносин відносять результат взаємодії суб’єктів, 

що може мати форму матеріального блага (пенсії, допомоги або послуги) або 

юридичного акта, яким встановлені ті чи інші юридичні факти, призначені 

соціально-страхові виплати або послуги [321, c. 128]. Ми не можемо 

погодитись із позицією про включення до об’єкта правовідносин юридичного 

акта, на підставі якого призначаються особі певні виплати. Вважаємо, що 

отримання відповідного акта є лише проміжним етапом правовідносин 

соціального захисту, який дозволяє у майбутньому отримати певне 

матеріальне благо. Окрім того, ним лише посвідчується зв’язок суб’єкта і 

такого блага та його право на відповідне благо. Оскільки акт лише посвідчує 

право суб’єкта у майбутньому отримати певне матеріальне благо, 

передбачене умовами соціального захисту, вважаємо, що він не може бути 

визнаний як окремий об’єкт правовідносин нарівні із відповідним 

матеріальним благом, на отримання якого спрямована мета його складання. 

Б.І. Сташків об’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин 

називає: 1) реальне благо, на отримання, використання або охорону якого 

спрямовані суб’єктивні права і юридичні обов’язки: пенсія, соціальна 

грошова допомога, лікарська допомога, медична допомога, соціальна 
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послуга, соціальна пільга тощо; 2) конкретні матеріальні блага, з приводу 

яких вони виникають; 3) сукупність суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку із забезпеченням фізичних осіб певним видом соціального 

забезпечення; 4) конкретне соціальне благо (вид забезпечення), з приводу 

якого встановлений даний юридичний зв’язок суб’єктів; 5) конкретизоване 

матеріальне благо в формі грошової виплати чи натуральної видачі 

громадянину, що має на нього право; 6) те, що розкриває сенс існування 

правовідношення і вказує на основну мету, заради якої воно виникає [173, 

c. 439]. Таким чином, незважаючи на досить розширене тлумачення об’єкта 

правовідносин соціального захисту, всі елементи його визначення зводяться 

до отримання особою-суб’єктом відповідних правовідносин певних 

матеріальних благ. Слід також звернути увагу, що через об’єкт 

правовідносин розкривається сенс їх існування та вказується на мету, заради 

якої правовідносини виникли. Ми поділяємо дану думку, оскільки, 

набуваючи можливості  реалізувати своє право на соціальний захист, 

державний службовець вступає у відповідні правовідносини з метою 

отримання певного матеріального блага, тобто заради об’єкта правовідносин. 

Отже, можемо зробити висновок, що об’єктом правовідносин 

соціального захисту державних службовців є матеріальні блага у вигляді 

грошових виплат, здійснюваних суб’єктом, на якого покладено обов’язок 

забезпечення соціального захисту окремого державного службовця, з метою 

отримання яких державний службовець вступає у відповідні правовідносини. 

М.В. Ковтун, розглядаючи структуру правовідносин, відзначає, що під 

змістом правовідносин слід розуміти юридичні права і обов’язки [327, c. 73]. 

Аналогічної позиції дотримується і М.І. Козюбра, стверджуючи, що 

юридичний зміст правовідношення – це суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки його суб’єктів [331, c. 227]. Таким чином, можемо дійти висновку, 

що права та обов’язки суб’єктів правовідносин соціального захисту 

державних службовців є обов’язковими елементами змісту правовідносин, 

що цілком відображає загальнотеоретичні уявлення про нього.  
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О.Р. Дашковська зазначає, що до складу юридичного змісту 

правовідносин включається сукупність прав і обов’язків сторін [145, с. 336]. 

Зовні ця позиція відповідає попереднім, однак слід наголосити на тому, що 

вченою звертається увага на формуванні правами та обов’язками суб’єктів 

певної сукупності відповідних категорій, що, на нашу думку, надає їм ознак 

системності та взаємопов’язаності. Отже, цілком логічним буде 

стверджувати, що змістом правовідносин є система прав та обов’язків 

суб’єктів правовідносин. 

У свою чергу, під змістом правовідносин деякі вчені розуміють 

правомочності та обов’язки суб’єкта, які спрямовані на об’єкт [326, с. 202]. 

Цілком погоджуємось із даною тезою та вважаємо за необхідне додати, що 

саме спрямованість на об’єкт правовідносин розкриває наявність 

взаємозв’язків між правами та обов’язками суб’єктів правовідносин, оскільки 

їх використання покликане впливати на один об’єкт.  

С.С. Алексєєв зміст правовідносин розкриває через матеріальну 

складову (поведінку суб’єктів) та юридичну (права та обов’язки суб’єктів) 

[270, с. 100]. Тобто він вбачає наявність у змісті правовідносин не лише прав 

та обов’язків суб’єктів, але і їхньої поведінки, яка повинна бути в межах 

наданих таким суб’єктам прав та обов’язків. На нашу думку, включення до 

змісту правовідносин також і поведінки суб’єктів є логічним, оскільки така 

поведінка пов’язана із безпосередньою реалізацією наданих прав, у чому 

прослідковується нерозривний зв’язок із наданими правами. 

Зазначена позиція підтримується й іншими вченими. Зокрема 

Б.І. Сташків вказує, що зміст правовідношення має подвійний характер. І 

через це у ньому розрізняють матеріальний (фактичний) і юридичний зміст. 

Фактичний зміст утворюють конкретні дії (бездіяльність) суб’єктів 

правовідношення. Юридичний зміст складають закріплені у правових нормах 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правовідношення. 

Останній більш насичений, оскільки містить невизначену кількість 

можливостей, а фактичний – лише один з обраних варіантів поведінки [338, 
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c. 66]. Ми не можемо погодитись із позицією автора в частині визначення 

кількості можливостей юридичного та фактичного змісту правовідносин. 

Відзначимо, що саме юридичний зміст правовідносин має визначену та 

обмежену кількість дій суб’єктів правовідносин. Водночас фактичні дії 

суб’єктів правовідносин не обмежуються встановленими правами та 

обов’язками. Очевидно, що вчинені дії, не передбачені чинним 

законодавством, будуть вважатись протиправними, однак сама можливість 

діяти не в межах визначених прав та обов’язків надає фактичному змісту 

правовідносин характеру наявності невичерпної кількості можливих 

варіантів дій. 

В.С. Андрєєв погоджується з тим, що для правовідносин щодо 

соціального забезпечення характерно те, що один суб’єкт-громадянин має 

право на отримання певних видів забезпечення (може вимагати надання йому 

певного об’єкта правовідношення), а інший суб’єкт зобов’язаний надати 

йому відповідне забезпечення. Учений підкреслює, що це не характеризує 

правовідносини щодо соціального забезпечення як прості чи односторонні, 

оскільки в більшості правовідносин суб’єкти володіють низкою прав та 

обов’язків, причому правами наділяються не лише громадяни, а й суб’єкти, 

які протистоять їм у правовідношенні [339, с. 120-121]. М.І. Іншин із даною 

позицією погоджується не повністю, відзначаючи, що двосторонній характер 

притаманний винятково процедурним правовідносинам щодо соціального 

забезпечення. Натомість матеріальні правовідносини із соціального 

забезпечення характеризуються одностороннім характером. Зміст 

матеріального правовідношення з соціального забезпечення у зв’язку з 

народженням і вихованням дитини складає суб’єктивне право фізичної особи 

на отримання певного виду соціальної допомоги у зазначеному в законі 

розмірі та суб’єктивний юридичний обов’язок фонду чи держави призначати 

й виплачувати допомогу у визначеному розмірі [340, c. 59]. На нашу думку, 

більш доцільно визначити зміст правовідносин соціального захисту 

державних службовців як двосторонні відносини, не поділяючи їх при цьому 
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на матеріальні та процедурні. Суб’єкти відповідних правовідносин 

наділяються рядом прав та обов’язків щодо об’єкта правовідносин. Дані 

правовідносини не є односторонніми, оскільки, крім права на отримання 

певного виду матеріального забезпечення та обов’язку його надати, суб’єкти 

наділяються й іншими, суміжними правами та обов’язками саме з метою 

впливу на відповідний об’єкт правовідносин, що виключає односторонність 

змісту. 

Отже, змістом правовідносин соціального захисту державних 

службовців слід вважати систему прав та обов’язків суб’єктів правовідносин 

з метою впливу на об’єкт правовідносин, а також поведінку відповідних 

відносин у межах визначених прав та обов’язків. При цьому обмеження 

законодавчими рамками можливої поведінки, на нашу думку, є 

обґрунтованим з огляду на той факт, що вихід за встановлені межі наданих 

прав не можна вважати правомірним впливом на об’єкт правовідносин, який 

може забезпечити необхідний результат такого впливу. 

Н.М. Хуторян стверджує, що роль юридичних фактів у механізмі 

правового регулювання відносин, без сумніву, є визначальною і не тільки як 

передумова виникнення правовідносин. Завдяки їм правовідносини 

отримують свій подальший розвиток, змінюються та припиняються. 

Юридичні факти дозволяють визначити види забезпечення, виступають 

головним критерієм диференціації видів забезпечення та правовідносин, є 

засобом для реалізації суб’єктивних прав громадян на конкретний вид 

забезпечення. Правильне закріплення юридичних фактів у гіпотезах норм, а 

також повне, точне та чітке встановлення юридичних фактів на підставі цих 

норм – необхідна передумова та гарантія успішного застосування 

законодавства, отримання необхідного матеріального забезпечення [341, 

c. 187]. Ми цілком погоджуємось із важливою роллю юридичних фактів у 

системі елементів правовідносин, зокрема у сфері соціального захисту 

державних службовців. Юридичні факти виступають підставою для 

виникнення, зміни та припинення правовідносин, отже, фактично визначають 
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можливість їх існування в цілому. Таким чином, справедливою є позиція 

автора щодо необхідності чіткого закріплення відповідних фактів у нормах 

законодавства, оскільки воно належним чином встановлює порядок реалізації 

права на соціальний захист, а також визначає строки існування у особи 

відповідного права. 

М.В. Бородкін розглядає юридичний факт як підставу виникнення 

соціально-забезпечувальних правовідносин та вважає, що це передбачена 

нормами права система конкретних життєвих обставин, основним елементом 

якої є несприятливі наслідки соціальних ризиків і яка зумовлює виникнення 

правовідносин, у яких задовольняються об’єктивні потреби особи в 

матеріальних засобах, соціальних послугах, інших видах соціального захисту 

[342, c. 8]. Однак, на нашу думку, некоректно визначати юридичного факт 

через поняття життєвих обставин з огляду на відсутність законодавчого 

закріплення відповідного терміна, що ускладнює практичне його 

застосування. Окрім того, життєві обставини не можуть містити чіткої 

вказівки на момент виникнення, а також не передбачають можливості бути 

підставою для виникнення права на соціальний захист, наприклад в частині 

отримання заробітної плати державним службовцем, що виплачується йому 

не у зв’язку із життєвими обставинами, а за виконання ним трудової функції 

на державній службі. Тому більш доцільним видається розуміння 

юридичного факту як дії або події. 

А.М. Завальний зазначає, що юридичні факти – це різновид соціальних 

фактів, кожен з яких не випадкове ізольоване явище, а результат 

життєдіяльності соціуму, закріплений правовою нормою. Тому необхідно 

визначити, що являють собою соціальні факти. Зокрема під ними розуміють 

обставини, що мали місце в певний час та за певних умов, які прямо чи 

побічно впливають на соціальні зв’язки людей [343, c. 13]. Найбільш 

важливим є підкреслення зв’язку та комплексності юридичних фактів для 

впливу їх на суспільні відносини і трансформації у правовідносини. У межах 

відносин із соціального захисту державних службовців повинні поєднуватись 



 

 

284 

факти, визначені трудовим та адміністративним законодавством, а на їх 

припинення впливатиме й кримінальне законодавство. Крім того, 

особливістю досліджуваних юридичних фактів є їх подвійний зв’язок із 

соціумом, що має свій прояв у меті соціального захисту та необхідності 

мінімізації соціальних ризиків. 

У пізніших дослідженнях А.М. Завальний уже тлумачить юридичний 

факт як фрагмент соціальної ситуації (неіснуючої соціальної ситуації 

припущення стосовно неї), що має значення для суб’єктів права у зв’язку з 

реалізацією їх суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, властивості якої 

описані у тексті нормативно-правового акта як знання про умови, за 

наявності яких здійснюється реалізація норми (норм) права [344, с. 37]. 

Поняття фрагмента вказує на незавершеність певного явища чи процесу. 

Однак, якщо він є незавершеним, то до моменту припинення може змінитись 

правова оцінка відповідної ситуації, а отже, й застосовувані правові норми. 

Крім того, юридичний факт може не лише сприяти здійсненню реалізації 

норми права, але й припиненню такої реалізації. Також необхідно доповнити, 

що соціальні ситуації повинні  бути закріплені у нормі права, а розташування 

такої норми не є ключовим. 

Ю.М. Оборотов тлумачить юридичні факти як закріплені у нормах 

права обставини, при настанні яких виникають, змінюються або 

припиняються конкретні правовідносини, суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки. Це реальні життєві обставини, виражені в системі спеціальних 

юридичних ознак (законність, обґрунтованість, здатність породжувати 

правові наслідки, конкретність, інформативність, дієвість та оформленість), 

які виступають підставою настання правових наслідків [345, с. 57]. Дійсно, 

для юридичних фактів важливим є виконання функції перенесення коректної 

та достовірної інформації, але такі ознаки не дозволяють відтворити сутність 

саме юридичних фактів, відмінність їх від суміжних категорій. Крім того, 

автором було здійснено  логічну помилку щодо включення в ознаки поняття 

наслідків його здійснення. Із даного визначення не зовсім зрозуміло, у чому 
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ж полягає мета та процес застосування юридичних фактів через 

зосередження уваги на соціальній стороні.  

С.К. Бостан у своєму дослідженні вказує, що юридичні факти  – це 

конкретні соціальні обставини, які мають значення для суб’єкта права у 

зв’язку з реалізацією його потреб та інтересу, властивості яких описано в 

нормі права як знання про умови, що викликають юридичні наслідки [302, 

с. 208]. Дійсно, саме конкретність юридичних фактів дозволяє відрізнити їх 

від самої гіпотези, визначеної у нормі права. Також із дефініції, наданої 

автором, можна зробити висновок, що юридичні факти мають подвійну 

природу, тобто вони включають об’єктивну сторону щодо фактичного 

здійснення певного діяння та існування норми права та суб’єктивну сторону 

стосовно оцінки та співставлення між собою норми права і фактичної 

життєвої ситуації. Слід також констатувати, що юридичні наслідки можуть 

мати як позитивний, так і негативний характер, а також бути вольовими або 

ж незалежними від волі особи. Саме останнє й співвідноситься із 

соціальними ризиками, що найбільше впливають на перебіг правовідносин із 

соціального захисту державних службовців. Державний службовець, 

реалізовуючи власні повноваження, вступає у правовідносини із великою 

кількістю інших фізичних осіб і кожна із дій у рамках цих правовідносин  

може потенційно стати юридичним фактом у межах соціального захисту. 

Тобто у правовідносинах із соціального захисту державних службовців 

необхідна оцінка не усіх діянь державного органу та службовця, а лише тих, 

що можуть викликати потребу у встановленні, зміні чи припиненні 

соціального забезпечення чи безпосереднього захисту.  

Також М.В. Бородкін зазначає, що юридичні факти як підстава 

виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин – це передбачена 

нормами права система конкретних життєвих обставин, основним елементом 

якої є несприятливі наслідки соціальних ризиків і яка зумовлює виникнення 

правовідносин, у рамках яких задовольняються об’єктивні потреби особи в 

матеріальних засобах, соціальних послугах, інших видах соціального захисту 
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[342, с. 6]. Використаний автором підхід має цілий ряд недоліків щодо 

правових засобів соціального захисту, оскільки їх використання спрямоване 

не лише на компенсацію настання соціального ризику. Спірною є і вказівка 

на вплив юридичних фактів лише на виникнення правовідносин, про що 

свідчить уже попередньо здійснений аналіз законодавства. Юридичні факти 

щодо правовідносин із соціального захисту державних службовців 

охоплюють також інститути державного соціального страхування, допомоги, 

пільг та компенсацій, а отже, зміна таких правовідносин відбувається 

постійно, що, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про існування 

системного послідовного втілення таких фактів, якість яких залежить від 

правильного закріплення у законодавчому приписі норми права без колізій та 

прогалин, що можуть викликати існування дефектних юридичних фактів.  

Б.І. Сташків вказує, що юридичні факти в праві соціального 

забезпечення – це конкретні життєві обставини (події, дії), з якими галузеві 

норми права пов’язують настання певних юридичних наслідків – 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин у сфері соціального 

забезпечення. Хоча окремі науковці вказують на суттєві відмінності в 

пропонованих визначеннях юридичних фактів, у праві соціального 

забезпечення вони розглядаються, як правило, як однотипні [173, c. 416]. 

Таким чином, автором життєві обставини тлумачаться як дії або події, отже, 

дане визначення юридичного факту вважаємо належним та таким, з 

позиціонуванням якого необхідно погодитись.  

Враховуючи наведене, зазначимо, що юридичним фактом у 

правовідносинах із соціального захисту державних службовців є дія або 

подія, з якою галузеві норми права пов’язують настання певних юридичних 

наслідків – виникнення, зміну чи припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення, наділення суб’єкта відповідних правовідносин 

права на соціальний захист та встановлення належного порядку реалізації 

відповідного права і конкретного виду отримуваного забезпечення. На основі 

проведеного аналізу наукових позицій та врахування поняття й сутності 
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досліджуваних правовідносин  доходимо висновку, що юридичні факти у 

правовідносинах із соціального захисту державних службовців – це 

систематизовані та логічно упорядковані у нормах права конкретні й 

об’єктивні події, дії або ж бездіяльність суб’єктів правовідносин із 

соціального захисту державних службовців, що, реалізуючись, спричиняють 

наслідки правового характеру щодо виникнення, зміни та припинення 

правовідносин між державою як суб’єктом здійснення соціального захисту та 

відповідним державним службовцем. 

Таким чином, резюмуємо, що правовідносини у сфері соціального 

захисту державних службовців мають визначену стійку структуру, елементи 

якої у своїй взаємодії надають можливість забезпечення існування 

відповідних правовідносин. При цьому їх належне дослідження дозволяє не 

лише сформувати загальнотеоретичні уявлення, але й удосконалити чинне 

законодавство у даній сфері з метою забезпечення ефективного соціального 

захисту державних службовців. 

 

 

4.4 Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин із 

соціального захисту державних службовців 

 

Основною властивістю суспільства на сьогодні є його постійна 

змінюваність та розвиток.  На правовідносини із соціального захисту 

державних службовців така ситуація має особливо значний плив, оскільки 

вони відбуваються у суспільстві, спрямовані на захист його членів, які 

виконують, власне, завдання щодо надання різних соціальних послуг. 

Відповідно, підстави їх виникнення, зміни та припинення постійно 

урізноманітнюються та вдосконалюються, що, у свою чергу, викликає 

необхідність у дослідженні та систематизації. Це дозволить краще розуміти 

співвідношення практичного та нормативного втілення таких підстав, 

визначити їх особливості та взаємозв’язки.  



 

 

288 

Дослідження підстав виникнення правовідносини із соціального 

захисту державних службовців дасть можливість зрозуміти, чи є прозорим і 

логічним процес реалізації права на державну службу, чи існують недоліки у 

її процедурах. Крім того, такий аналіз дозволить визначити, чи не 

порушуються основні природні права та принципи права через встановлення 

надмірних вимог до кандидатів на посади державних службовців, а також 

прослідкувати зв’язок підстав із загальним перебігом правовідносин та 

з’ясувати найбільш доречну послідовність.  

Правовідносини із державними службовцями мають й адміністративні 

елементи управління, а отже, усі зміни у них, їх підстави та наслідки повинні 

бути чітко визначені у законодавстві. Відповідно, дослідження норм права, 

які встановлюють такі підстави, дасть можливість зрозуміти, чи існують у 

законодавстві прогалини та колізії стосовно реалізації різних змін. Важливо 

наголосити, що зміни можуть стосуватись різних видів правовідносин у 

межах соціального захисту, вони у багатьох випадках відбуваються 

одночасно, що вказує на необхідність аналізу щодо комплексності й 

ефективності механізму втілення таких змін.  

У свою чергу, припинення правовідносин із соціального захисту 

державних службовців означає відсутність матеріального і соціального 

забезпечення з боку держави. Саме тому такі підстави повинні мати 

винятково правовий характер і, відповідно, прозорі механізми притягнення 

до відповідальності та можливості захистити право на соціальний захист. 

Дане дослідження через аналіз наукових позицій та законодавчих приписів 

сприятиме визначенню правомірності підстав припинення правовідносин, а 

також встановленню існування зв’язку між завершенням державної служби 

особами і припиненням відповідних правовідносин із їх соціального захисту.  

Питання підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин із 

соціального захисту державних службовців охоплює велике коло 

нормативно-правових актів, частина із яких зовсім нещодавно набула 

чинності. Відповідно, виділене питання становить значний науковий інтерес, 
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але поки що є малодослідженим. На науково-теоретичному рівні ним 

займались наступні учені: М.В. Бородкін, С.К. Бостан, А.С. Горобець, 

А.М. Завальний, М.І. Іншин, М.С. Кельман, А.В. Кірмач, А.М. Колодій, 

О.Б. Лисицина, Н.М. Неумивайченко, Ю.Н. Оборотов, Л.В. Солодовник, 

Б.І. Сташків. 

Правовідносини із соціального захисту державних службовців повинні 

бути стабільними та передбачуваними, а отже, дослідження підстав 

дозволить систематизувати їх залежно від ролі та значення. У Словнику 

української мови надається наступне визначення досліджуваного поняття: 

«Підстава – це головне, на чому базується, засновується що-небудь; те, чим 

пояснюються, виправдовуються вчинки, поведінка» [237]. Тобто підстава є 

мотивом, основною рушійною силою певної дії. В межах досліджуваних 

правовідносин саме підстави спонукають до їх виникнення та впливають на 

перебіг. Із загального визначення можливо зрозуміти, що підстави можуть 

мати соціальний характер, однак в межах права обов’язковим є й 

законодавчо-правове визнання таких підстав. Загальноприйнятим вважається 

використання терміна «юридичний факт» для позначення такого зв’язку, 

однак щодо його сутності єдиного наукового підходу ще не вироблено. 

Дослідження підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин із 

соціального захисту державних службовців неможливе без базового 

розуміння поняття юридичних фактів у таких правовідносинах. Юридичні 

факти у правовідносинах із соціального захисту державних службовців 

розглядалися нами у даній роботі як систематизовані та логічно упорядковані 

у нормах права конкретні й об’єктивні події, дії або ж бездіяльність суб’єктів 

правовідносин із соціального захисту державних службовців, що, 

реалізуючись, спричиняють наслідки правового характеру щодо виникнення, 

зміни та припинення правовідносин між державою як суб’єктом здійснення 

соціального захисту та відповідним державним службовцем. 

Отже, юридичні факти можуть впливати на виникнення правовідносин 

із соціального захисту державних службовців. Оскільки вони включають 
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велику кількість інститутів, то доцільним є  дослідження тих фактів, від 

яких залежить їх виникнення. Так, А.С. Горобець вказує, що правовідносини 

щодо надання матеріального забезпечення на випадок безробіття і 

соціальних послуг виникають за додаткової (окрім стану застрахованості) 

наявності таких юридичних фактів: а) звернення застрахованої особи з 

особистою заявою із приводу реалізації відповідного права до страховика або 

уповноваженого ним органу; б) рішення останнього щодо неї; в) наявність 

страхового стажу; г) досягнення встановленого віку; ґ) наявність певної 

професії, спеціальності, напряму підготовки та підвищення кваліфікації; 

д) наявність певного соціального статусу [346, с. 83]. У контексті державної 

служби особливе значення має саме наявність страхового стажу, а також 

рангу й категорії. Однак спірним є вплив соціального статусу особи на її 

соціальне забезпечення, оскільки така ситуація породжувала б нерівність 

усієї національної правової системи. Крім того, слід вказати, що перелічені 

автором юридичні факти можливо розглядати і як підстави зміни відносин із 

соціального захисту, їх переходу із пасивного до активного стану, а отже, 

виникненню правовідносин із соціального захисту вони не сприяють.  

Н.М. Неумивайченко, у свою чергу, вказує, що трудові правовідносини 

з державними службовцями виникають, як правило, на підставі двох 

юридичних актів. Загальним юридичним актом, що призводить до 

виникнення трудових правовідносин, є трудовий договір. Специфічними 

актами встановлення трудових правовідносин на державній службі є: 

конкурсний відбір, призначення на посаду, які разом з трудовим договором і 

призводять до їх виникнення [347, с. 8]. Такий підхід дозволяє описати умови 

виникнення правовідносин із соціального захисту, оскільки він поєднує як 

особливості державної служби, так і трудових відносин. Водночас слід 

уточнити, що відносини із соціального захисту розпочинаються ще до 

моменту укладення трудового договору та призначення на посаду, а саме під 

час подання особою відповідної заяви щодо участі у конкурсі. Також 

особливою умовою початку правовідносин із соціального захисту може 



 

 

291 

вважатись вступ у шлюб із державним службовцем та набуття статусу 

члена сім’ї.  

На думку М.В. Бородкіна, підставою виникнення соціально-

забезпечувальних правовідносин є наявність у особи спеціального 

соціального статусу, а не настання конкретного соціального ризику [342,             

с. 6]. У наведеному твердженні незрозумілим є використання терміна 

«спеціальний соціальний статус» та його співвідношення із національним 

законодавством. Оскільки завдяки певному статусу особа набуває 

відповідних прав та обов’язків, то більш доцільним є перерахування таких 

прав. Окрім того, підхід, який використовує автор, не передбачає розгляд 

соціального забезпечення як частини процесу соціального захисту, внаслідок 

чого неправильно визначаються причинно-наслідкові зв’язки між фактичною 

подією та відповідною нормою. Так, наявність у особи спеціального статусу, 

що має правовий характер (державного службовця або ж члена його сім’ї), 

сприяє утворенню цілого комплексу правовідносин із соціального захисту 

щодо страхування чи компенсацій. Однак сама його наявність не може бути 

юридичним фактом, оскільки набуття такого статусу теж потребує 

відповідних юридичних фактів, внаслідок яких він набувається. Саме тому 

соціальний ризик (настання пенсійного віку) є головним фактом, що 

спричиняє виникнення нових видів правовідносин у межах соціального 

захисту.  

Виходячи із аналізу законодавства, який був зроблений у роботі, 

можемо дійти висновку, що існують наступні підстави виникнення 

правовідносин із соціального захисту державних службовців: 

1) набуття статусу члена сім’ї державного службовця: 

          а) факт вступу у шлюб; 

          б) факт народження чи усиновлення дитини, встановлення опіки чи 

піклування; 

2) видання акта про призначення на посаду: 

          а) юридичний факт проходження конкурсу громадянином України; 
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          б) юридичний факт проходження співбесіди  та спеціальної 

перевірки кандидатом на посаду державного службовця; 

        в) юридичний факт підписання контракту державним службовцем та 

суб’єктом призначення; 

3) складання Присяги державного службовця: 

          а) факт відсутності ознайомлення державного службовця із наказом 

про звільнення після завершення строку випробування; 

          б) факт складання присяги у присутності осіб, визначених законом. 

Правовий статус члена сім’ї державного службовця означає, що на таку 

особу поширюються заходи із соціального захисту державного службовця. 

Наприклад, ч. 14 ст. 2 Закону України «Про дипломатичну службу» 

визначено, що члени сім’ї працівника дипломатичної служби – інший з 

подружжя, їхні діти, діти працівника дипломатичної служби або іншого з 

подружжя [250]. Відповідно, можливо виділити окрему підставу  набуття 

статусу члена сім’ї державного службовця, що  впливає на виникнення 

правовідносин із соціального захисту саме із членами сім’ї. Однак, виходячи 

із аналізу профільного законодавства, варто зауважити, що соціальний захист 

поширюється не лише на осіб, перерахованих у даному Законі, а й на будь-

яких осіб, матеріальна забезпеченість яких залежить від державного 

службовця. 

 Насамперед членом сім’ї визначено іншого з подружжя. Згідно з ч. 1 

ст. 21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та 

чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного 

стану [348]. Тобто для того, щоб набути статусу члена сім’ї, особі необхідно 

зареєструвати у відповідному органі шлюб із державним службовцем. 

Набуття шлюбу потребує наявності у особи декількох юридичних фактів-

станів (досягнення дозволеного віку, добровільність вступу у шлюб, 

відсутність факту одруження на іншій особі). Безпосереднім моментом 

початку перебування у шлюбі є факт реєстрації його в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану. Шлюб стає підставою для виникнення 
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сім’ї, а отже, й набуття правового статусу члена сім’ї державного 

службовця. Тобто, хоча правовідносини із їх соціального захисту виникають 

лише на основі одного юридичного факту, для його настання необхідним є 

реалізація таких фактів із інших правовідносин.  

Також членами сім’ї є діти. Відповідно до ч. 4 ст. 3 Сімейного кодексу 

України сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, 

усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом, і таких, 

що не суперечать моральним засадам суспільства [348]. Тобто для 

поширення на дитину соціального захисту кровне споріднення із державним 

службовцем не є необхідним. Як наслідок, правовідносини щодо їх 

соціального захисту виникають як після народження дитини, так і після 

усиновлення подружжям дитини чи усиновлення державним службовцем 

дитини іншого із подружжя, а також після оформлення опіки чи піклування 

над дитиною.   

Слід вказати, що юридичним фактом, що підтверджує народження 

дитини, є видача свідоцтва про народження. Водночас процес усиновлення 

потребує уже більшої деталізації. Так, главою 18 Сімейного кодексу 

визначено порядок усиновлення та вимоги до осіб, що бажають усиновити 

дитину [348]. Враховуючи правовий статус державного службовця, варто 

зазначити, що єдиною вимогою є відсутність факту скасування чи визнання 

недійсним усиновлення з вини державного  службовця чи іншого із 

подружжя. Дитина є усиновленою з моменту набрання законної сили 

рішенням суду, а отже, саме це є підставою для набуття правового статусу 

члена сім’ї державного службовця. 

Крім того, у ст. 1.2 Правил опіки та піклування визначено, що опіка 

(піклування) встановлюється також для захисту особистих  і  майнових  прав  

та  інтересів  повнолітніх  осіб, які за станом  здоров’я  не можуть самостійно 

здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки [349]. Таким чином, якщо 

державний службовець, визначений опікуном або піклувальником навіть 

повнолітньої особи, то  така особа теж буде вважатись членом його сім’ї. 
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Соціальний захист прав таких осіб забезпечується шляхом надання 

додаткових відпусток та збільшення їх тривалості, можливістю переходу на 

неповний робочий день чи тиждень для державного службовця з метою 

використання вільного часу для догляду за ними. Тобто  рішення суду, на 

основі якого визначається опікун чи піклувальник, одночасно є юридичним 

фактом, що породжує виникнення правовідносин із соціального захисту.  

Наступною підставою виникнення правовідносин із соціального 

захисту державного службовця є прийняття акта про призначення на посаду, 

адже саме він визначає саму можливість суб’єкта права виконувати 

повноваження державного службовця, а отже, й користуватись тими 

пільгами та інструментами соціального захисту, що визначені законом. 

Позитивним моментом є використання у законодавстві виразу «акт про 

призначення», що акцентує увагу на формальному закріпленні дії у будь-якій 

допустимій формі (наказ, рішення чи розпорядження). Визнання настання 

юридичного факту завжди буде мати достовірний характер, а зовнішня 

форма буде гнучкою залежно від особливостей посади та виду державного 

органу. Водночас для виникнення даної підстави необхідно втілити цілий ряд 

послідовних юридичних фактів. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про державну службу» 

вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина 

України на посаду державної служби за результатами конкурсу [68]. Для 

цього необхідно, по-перше, мати юридичний стан громадянства, по-друге, 

потрібно пройти конкурс. Саме юридичний факт успішності проходження 

конкурсу та набуття статусу його переможця на основі рішення Комісії 

дозволяє ініціювати наступний етап процесу вступу на державну службу. 

Приймається таке рішення на основі аналізу сукупної послідовної настання 

певних юридичних фактів. Кандидат повинен подати заяву про участь у 

конкурсі та успішно його пройти. Відповідні державні органи мають 

створити спеціальну комісію, яка повинна оголосити конкурс, здійснити 

відбір кандидатів, оголосити про переможця конкурсу. Важливо, щоб дані 
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юридичні факти були реалізовані послідовно, у відповідності із 

законодавчим порядком, оскільки на основі такої відповідності й робиться 

висновок про належність і достовірність отриманих результатів.  

Однак проходження конкурсу все ще є недостатнім для отримання 

статусу державного службовця. Так, відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону України 

«Про державну службу» рішення про призначення на посаду державної 

служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з 

кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної 

служби (у разі укладення). Таке рішення приймається не пізніше п’яти 

календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у 

випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання 

корупції [68]. Тож можливо одразу виділити два обов’язкових юридичних 

факти: проходження спеціальної перевірки та проходження співбесіди. Щодо 

останньої, то у законодавстві відсутні чіткі критерії, якими слід керуватись 

для визначення, чи пройшла особа таку співбесіду. За цих обставин зростає 

вплив суб’єктивних чинників та ускладнюється процес виникнення 

правовідносин із соціального захисту через важкість доведення факту 

порушення чи дотримання законодавства. 

Щодо проходження спеціальної перевірки, то кандидат повинен надати 

згоду на її проведення. Вона проводиться спеціалізованими органами, до 

яких згідно із ст. 9 відповідного Порядку включаються Державна судова 

адміністрація, Мін’юст, МВС, МОН, МОЗ, СБУ, Міноборони та інші [350]. 

Основним предметом перевірки є відсутність заборон та перешкод для 

виконання завдань державної служби та вступу до неї. Таким чином, 

основними фактами, що впливають на проходження спеціальної перевірки, є 

дотримання особою вимог, що ставляться до державного службовця та 

рішення відповідних органів про проходження спеціальної перевірки.  

Водночас державна служба може мати строковий характер, що 

визначає обов’язок підписання державним службовцем контракту. Так, 

відповідно до ч. 9 ст. 31-1 Закону України «Про державну службу» контракт 
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про проходження державної служби підписується державним службовцем 

та суб’єктом призначення або керівником державної служби і є невід’ємною 

частиною акта про призначення на посаду [68].  У контракті містяться такі 

важливі для соціального захисту питання: умови відпусток, рівень 

соціального забезпечення, матеріальної компенсації, тривалості перерв та 

робочого часу. Його строковий характер, крім того, дозволяє деталізувати 

посадові обов’язки. На зміст контракту кандидат на посаду впливати не 

може. Враховуючи трудовий характер такого контракту, він повинен 

прийняти рішення про згоду на підписання. Юридичним фактом у даному 

випадку буде підписання контракту як кандидатом на посаду, так і суб’єктом 

призначення.  

Даний контракт має факультативне значення, оскільки підписується не 

кожним державним службовцем. Крім того, він не може бути підставою для 

виникнення правовідносин із соціального захисту без дії акта про 

призначення, а отже, й набирає законної сили лише разом із останнім. 

Оскільки підписується саме контракт, то обов’язковими елементами його 

підписання є добровільність та укладення у двох примірниках із однаковим 

текстом.  

Ще однією підставою виникнення правовідносин із соціального 

захисту є складення Присяги державного службовця, оскільки згідно ч. 3 

ст. 21 Закону України «Про державну службу» особа, яка вступає на посаду 

державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня 

публічного складення нею Присяги державного службовця [68]. Дана норма 

свідчить про певну диференціацію складу необхідних юридичних фактів для 

виникнення правовідносин щодо державної служби. Водночас у межах 

правовідносин із соціального захисту державних службовців факт складання 

Присяги є обов’язковим. Наступні звільнення з посади або ж перехід в інші 

державні органи є підставою лише зміни правовідносин, наприклад щодо 

збільшення розміру матеріального забезпечення або ж їх призупинення до 

моменту настання такого соціального ризику, як пенсійний вік.   
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Реалізація юридичного факту прийняття Присяги можлива лише 

після дотримання певних вимог. Так, Присяга повинна бути проголошена у 

відповідності із текстом, що вказаний у ст. 36 Закону України «Про державну 

службу». Таке проголошення має бути певним чином зафіксоване та 

підтверджене, а отже, обов’язковою умовою є наявність свідків, якими 

виступають особи, що призначають на посаду. Присяга вважається 

прийнятою, коли державний службовець підписав її. Її складення визнається 

головним юридичним фактом. Слід наголосити, що Присяга приймається 

лише один раз, під час першого вступу на посаду державного службовця. 

Однак вона є обов’язковим елементом будь-якого призначення, оскільки 

факт її прийняття в подальшому уже зараховується як здійснений.  

Присяга складається лише після проходження особою випробування та 

встановлення відповідності державного службовця займаній посаді. Так,  у ч. 

7 ст. 35 Закону України «Про державну службу» вказано, що якщо строк 

випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом 

про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що 

пройшов випробування [68]. Таким чином, для отримання права на 

складання Присяги особа повинна пройти випробування, що є тривалим 

юридичним фактом. У процесі випробування державний службовець має 

підтвердити свої професійні навички та здатність реалізовувати 

повноваження і виконувати накази. Також випробування необхідно пройти 

до кінця, тобто до спливу його строку. Сутністю юридичного факту з боку 

роботодавця  буде не дія, а бездіяльність, яка виражатиметься у невиданні 

наказу про звільнення. Такий висновок можливо зробити лише після спливу 

строку, а отже, має місце поєднання декількох юридичних фактів, що 

повинні настати одночасно і лише у сукупності можуть викликати юридичні 

наслідки.   

Отже, на основі проведеного дослідження наукових позицій та норм 

права можливо дійти висновку, що для втілення підстав виникнення 

правовідносин із соціального захисту державних службовців необхідною є 
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саме послідовна система здійснення певних юридичних фактів. Для 

виникнення правовідносин із соціального захисту державних службовців 

характерні наступні ознаки: 

1) обов’язкова воля суб’єктів;  

2) залучення значної кількості державних органів;  

3) необхідність послідовної реалізації. 

Особливістю підстав виникнення правовідносин із соціального захисту 

державних службовців є обов’язкова воля суб’єктів щодо такого виникнення. 

Так, наприклад, особа самостійно подає заяву про участь у конкурсі, а 

суб’єкт призначення приймає рішення та видає відповідний акт. Воля осіб 

може проявлятись як у діяльності, так і у бездіяльності (відсутність наказу 

про звільнення після завершення випробування). Крім того, важлива 

відсутність зовнішнього впливу на діяння суб’єктів правовідносин, що 

забезпечується проведенням конкурсу та існуванням спеціалізованої комісії. 

Також, оскільки правовідносини виникають саме в межах державної служби, 

то самі варіанти вибору, щодо яких проявляється воля суб’єктів, визначені 

законодавчо. Це дозволяє знизити рівень суб’єктивізму та забезпечити 

правову основу виникнення правовідносин. Саме тому й існують заборони 

щодо дискримінації та визначено наслідки погодження або ж непогодження 

контракту чи прийняття Присяги державного службовця. На відміну від 

зміни та припинення правовідносин, які можуть наставати і без волі осіб та 

мати характер події, наявність волі є головним критерієм правомірності 

виникнення правовідносин із соціального захисту, а необхідність у ній 

пояснюється дотриманням конституційних прав людини щодо свободи дій та 

права на працю.  

Залучення великої кількості державних органів до процесу виникнення 

правовідносин пояснюється значним рівнем соціальної та правової 

позитивної відповідальності, що покладається на державного службовця як 

особи, котра повинна реалізовувати завдання держави та надавати послуги 

населенню. Рівень соціального захисту державних службовців вищий, ніж у 
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решти населення, а отже, такі витрати повинні бути обґрунтованими. 

Проведення спеціальної перевірки, залучення осіб до діяльності конкурсної 

комісії мінімізує корупційну складову та  дозволяє об’єктивно обрати 

кандидатуру на зайняття відповідної посади. Таким чином, реалізація самої 

підстави виникнення правовідносин (проголошення Присяги державного 

службовця, видання акта про призначення) неможлива без участі службовців 

різних державних органів.  

Остання особливість виникнення правовідносин із соціального захисту 

– дотримання послідовності. Кожна із виділених підстав реалізується шляхом 

логічно вибудуваного комплексу дій, які, у свою чергу, є юридичними 

фактами. Реалізація їх окремо або ж всупереч порядку, визначеному 

законодавством, не тягне за собою настання юридичних наслідків. Так, 

проведення спеціальної перевірки щодо особи, яка лише подала заяву на 

участь у конкурсі, може й не призвести до призначення на посаду та видання 

акта про призначення. Тобто такі юридичні факти не мають самостійного 

значення. Відповідно, лише їх групування у послідовності, яка обов’язково 

передбачена у нормах права щодо державної служби, спричиняє виникнення 

правовідносин із соціального захисту державних службовців. 

Щодо зміни правовідносин із соціального захисту, то вони залежать як 

від зміни трудових відносин, рівня охорони праці, так і від самих 

повноважень державного службовця, а також від його та інших суб’єктів 

права діянь та подій. Н.М. Неумивайченко зазначає, що в результаті зміни 

трудових правовідносин державних службовців відбувається також і 

просування по службі, яке повинно сприяти вдосконаленню кадрового 

потенціалу, становленню професійної та авторитетної державної служби 

[347, с. 9]. Однак такий підхід є занадто звуженим, оскільки зміни можуть 

відбуватись і внаслідок вчинення державним службовцем дисциплінарного 

правопорушення або ж переведення на іншу посаду. Крім того, зміниться 

рівень соціального захисту державного службовця-жінки у випадках її 

вагітності та догляду за дитиною. Тобто юридичні факти в межах зміни 
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правовідносин необхідно систематизувати та класифікувати, що 

допоможе краще зрозуміти процес їх втілення та взаємодії між собою. 

Отже, проаналізувавши нормативно-правову базу та врахувавши 

наукові позиції, можемо виділити наступні підстави зміни правовідносин із 

соціального захисту державних службовців: 

1) наявність особливих сімейних обставин: 

          а) факт вагітності та необхідності догляду за дитиною; 

          б) факт написання заяви про переведення на неповний робочий день чи 

тиждень; 

2) сплив визначеного законодавством часу перебування на державній 

службі: 

            а) факт досягнення пенсійного віку; 

            б) факт здійснення ротації;  

            в) факт присвоєння нового рангу; 

3) рішення щодо умов та якості виконання державним службовцем 

посадових обов’язків: 

           а) факт вчинення дисциплінарного правопорушення 

б) факт прийняття рішення щодо зміни істотних умов контракту. 

Тож зміна правовідносин із соціального захисту державних службовців 

може відбуватися в результаті зміни тривалості або ж можливості 

виконувати посадові обов’язки внаслідок настання особливих сімейних 

обставин. Так, відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону України «Про державну 

службу» на прохання вагітної жінки, одинокого державного службовця, який 

має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, у тому числі дитину, 

яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї 

відповідно до медичного висновку, керівник державної служби зобов’язаний 

установити для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень 

[68]. Сутність соціального захисту у даному випадку полягає у зменшенні 

навантаження на державного службовця, забезпеченні його здоров’я та 

створенні комфортних умов для поєднання сімейних та професійних 
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обов’язків. Важливим моментом є також зосередження уваги саме на 

необхідності догляду за членом сім’ї, а не на статі державного службовця, що 

його буде здійснювати, а отже, можливо виділити юридичний факт щодо 

відсутності дискримінації за статтю, що теж є важливим елементом 

соціального захисту державних службовців.  

Юридичними фактами, що викликають зміни у правовідносинах із 

соціального захисту, є наявність дитини з інвалідністю або дитини  віком до 

14 років, або ж особи, що потребує догляду. Підтвердженням такої потреби 

виступає юридичний факт надання медичного висновку. Водночас 

безпосередній керівник повинен затвердити заяву, подану державним 

службовцем. Тому остаточним юридичним фактом, що впливатиме на зміну 

правовідносин, буде прийняття рішення керівником. Така ситуація 

підкреслює особливість правовідносин із соціального захисту державних 

службовців щодо обов’язкового підтвердження діянь та подій.  

Також відповідно до ст. 176 КЗпП України на підставі медичного 

висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та 

пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження 

двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів 

після пологів, починаючи з дня пологів [351]. Аналіз даної норми права 

дозволяє виділити одразу декілька юридичних фактів, що змінюють 

правовідносини із соціального захисту. Так, надання медичного висновку є 

формою затвердження факту вагітності та пологів. Водночас юридичний 

факт закінчення строку відпустки свідчить про зворотну зміну й відновлення 

типових правовідносин із соціального захисту. Тобто можливо зрозуміти, що 

вплив юридичних фактів на зміну правовідносин може мати як постійний, 

так і тимчасовий характер. 

Факт вагітності та пологів змінює правовідносини і через можливість 

використати відпустку по догляду за дитиною до трьох років, яка буде 

оплачуваною, або ж до шести років із збереженням місця роботи. Тобто 

правовідносини можуть змінюватися неодноразово. Також внаслідок 
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народження дитини може змінюватись робочий розпорядок жінки-

службовця, виникати потреба в облаштуванні спеціального місця для 

годування, наданні додаткових перерв, що є частиною соціального захисту і 

дитини як члена сім’ї державного службовця, і його самого. Відповідно, 

особливістю таких юридичних фактів є множинність юридичних наслідків та 

можливість змінювати юридичні відносини не лише одразу після їх настання, 

а в залежності від потреби і законодавчих строків, що визначають тривалість 

реалізації права. 

Зміна правовідносин із соціального захисту може відбуватись і без 

належної на те волі суб’єкта призначення чи державного службовця. У 

даному випадку підставою буде сплив визначеного у законодавстві строку. 

Так, відповідно до ч. 23 ст. 2 Закону України «Про дипломатичну службу» 

ротація – планове заміщення посад дипломатичної служби в органах 

дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби [250]. В 

контексті соціального захисту факт здійснення ротації є постійним, тобто 

дипломатичний службовець зобов’язаний брати участь у ротації щодо 

направлення у довгострокове відрядження. Оскільки рівень соціального 

захисту буде відрізнятись щодо матеріального забезпечення залежно від 

країни перебування, то, відповідно, він матиме тимчасовий характер. На 

сьогодні існує Порядок проведення ротації [352]. Його аналіз дозволяє 

стверджувати, що на зміну правовідносин із соціального захисту впливають 

такі факти, як прийняття щорічного плану ротації, факт проходження 

дипломатичним службовцем стажування у відповідному закладі, а також 

факт відсутності винятків, визначених ч. 2 ст. 17 Закону України «Про 

дипломатичну службу». Особливістю зазначених фактів є їх одночасний 

вплив як на виникнення, так і на припинення відповідних змін стосовно 

конкретних суб’єктів, адже прибуття із відрядження з однієї країни 

передбачає направлення  у відрядження до іншої країни.  

Згідно з ч. 6 ст. 39 Закону України «Про державну службу» черговий 

ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному 
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службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання 

його службової діяльності. Протягом строку застосування дисциплінарного 

стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним 

службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової 

діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється [68]. 

Відповідно, зміна правовідносин полягає у підвищенні рівня матеріального 

забезпечення через розмір заробітної плати, а також у збільшенні тривалості 

відпусток, поліпшенні інших соціальних умов виконання державним 

службовцем повноважень. У даному випадку на таку зміну впливає й 

наявність юридичного факту-стану щодо безперервного перебування 

протягом трьох років на державній службі.  

На зміну правовідносин також впливають результати оцінювання 

службової діяльності. Однак чітко визначити юридичні наслідки і сутність 

юридичного факту, виходячи із аналізу даної норми права, неможливо через 

відсутність вказівки на необхідний для проходження оцінювання результат, 

оскільки визначається лише його позитивність. Крім того, для присвоєння 

рангу потрібен юридичний факт щодо завершення строку застосування 

дисциплінарного стягнення. Таким чином, юридичні факти щодо зміни 

правовідносин можуть виникати і поза волею осіб та мати пасивний характер 

(сплив визначеного строку). 

Настання юридичного факту може породжувати одразу декілька змін у 

правовідносинах щодо соціального захисту. Так, у ст. 26 Закону України  

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено вік 

отримання права на пенсію [236]. Оскільки дана норма права поширюється й  

на державних службовців, то, відповідно, відбувається трансформація 

правовідносин із відносин щодо соціального забезпечення на відносини щодо 

пенсійного забезпечення. Слід наголосити, що мова йде саме про зміну, а не 

припинення та виникнення, так як мета правовідносин та основні методи їх 

забезпечення залишаються незмінні. Водночас ч. 8 ст. 38 Закону України 

«Про державну службу» визначено, що за сумлінну службу державному 
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службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг 

поза межами відповідної категорії посад [68]. Така зміна впливає й на 

розміри пенсійного забезпечення. Таким чином, юридичний факт, що полягає 

у настанні соціального ризику щодо досягнення пенсійного віку, викликає 

одразу декілька наслідків. Однак його виникненню сприятимуть і додаткові 

юридичні факти, які безпосереднього впливу на правовідносини не мають 

(сумлінне виконання обов’язків державної служби).  

На розмір пенсійного забезпечення впливає й час самої державної 

служби, адже відповідно до ст. 46 Закону України «Про державну службу» 

стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю 

надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки [68]. 

Тобто правовідносини щодо соціального захисту змінюються в залежності 

від тривалості державної служби, що виступає способом заохочення до її 

проходження. Особливістю юридичних фактів у даному випадку можна 

вважати їх диференційованість, оскільки кожен конкретний строк, 

визначений у підзаконних або локальних актах, їх змінює.  

Водночас рішення державного службовця теж можуть бути підставою 

для зміни правовідносин із соціального захисту. Так, відповідно до п. 1 та п. 

3 ч. 3 ст. 43 Закону України «Про державну службу» зміною істотних умов 

державної служби вважається зміна: належності посади державної служби до 

певної категорії посад; умов (системи та розмірів) оплати праці або 

соціально-побутового забезпечення [68]. Таким чином, важливим є характер 

таких змін щодо погіршення або покращення рівня соціального захисту, а не 

сам факт їх настання, адже на саму сутність змін ні безпосередній керівник, 

ні державний службовець вплинути не можуть. Основним юридичним 

фактом буде рішення державного службовця. Так, погодження контракту 

означатиме зміну правовідносин, однак факт відмови свідчитиме про їх 

завершення. Водночас форм виразу таких фактів передбачено декілька. У 

першу чергу, це мовчазна згода, тобто бездіяльність державного службовця 
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протягом встановленого на прийняття рішення строку. Підтверджується 

така бездіяльність відсутністю письмових звернень щодо непогодження.  

Зміна правовідносин відбувається також внаслідок прийняття рішення 

державним службовцем про переведення на іншу посаду, якщо така була 

запропонована, що підтверджується поданням відповідної заяви. В межах 

соціального захисту юридичний факт відмови матиме наслідком 

продовження правовідносин лише щодо врахування страхового стажу для 

пенсійного забезпечення. Важливою підставою активної частини 

правовідносин із соціального захисту державного службовця є не рішення 

суб’єкта призначення, а заява про звільнення самого службовця.  

Зміна правовідносин із соціального захисту може мати й негативні 

наслідки. Так, відповідно до  ст. 72 Закону України «Про державну службу» 

державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових 

обов’язків у разі виявлення порушень, за які до нього може бути застосовано 

дисциплінарне стягнення; лише у випадку закриття дисциплінарного 

провадження без притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності йому оплачується у розмірі середньої заробітної плати час 

відсторонення від виконання посадових обов’язків у встановленому порядку 

[68]. Тобто притягнення до дисциплінарної відповідальності має цілий ряд 

негативних наслідків для державного службовця. До них належить і 

попередньо вказане неприсвоєння чергового рангу, а також призупинення 

повноважень державного службовця. Із аналізу даної норми можливо дійти 

висновку, що соціальне забезпечення надається лише у випадку відсутності 

складу правопорушення у діях державного службовця. Таким чином, 

юридичний факт щодо здійснення державним службовцем дисциплінарного 

порушення тягне за собою зміну правовідносин, яка полягає у зменшенні 

рівня соціального захисту та збільшенні тривалості повернення його у 

звичайний стан. Водночас потреба у рішенні відповідного органу щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності є засобом захисту 

досліджуваних правовідносин, а отже, його можна розглядати як додатковий 
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юридичний факт. Крім того, у даному випадку процес настання зміни теж 

матиме тривалий характер, оскільки для застосування дисциплінарного 

стягнення необхідне ретельне й неупереджене розслідування діяння, яке 

може бути правопорушенням.   

Зміні правовідносин із соціального захисту державних службовців 

також властиві особливості, до яких на основі проведеного дослідження 

належать наступні: 

1) зв’язок із нормами права, що розміщені у різних нормативно-

правових актах; 

2) диференційованість; 

3) зв’язок із правовими строками. 

Така особливість зміни правовідносин із соціального захисту, як 

визначеність нормами права, що розміщені у різних законодавчих актах, 

пов’язана із значним обсягом різних правових інститутів, що входять до 

системи соціального захисту, а саме: інститут соціальної допомоги, інститут 

соціального страхування, інститут пенсійного забезпечення. Залежно від 

виду підстави може застосуватись і трудове законодавство, оскільки воно 

містить більш деталізовані положення щодо захисту прав державного 

службовця. Крім того, права державного службовця щодо соціального 

захисту закріплюються не лише у Законі України «Про державну службу», 

але й у профільних, спеціалізованих нормативно-правових актах щодо 

певного його виду. Важливо, щоб юридичні факти, що визначають настання 

певної підстави зміни правовідносин, були чітко визначені у законодавстві, а 

норми права були позбавлені колізій та  прогалин щодо них.  

Диференційованість як ознака зміни правовідносин із соціального 

захисту державних службовців пояснюється великою варіативністю самих 

відносин. Так, зміни можуть одночасно стосуватись сімейного стану та 

отримання чергового рангу. Тобто послідовність їх реалізації є 

необов’язковою. Крім того, підстави зміни правовідносин із соціального 

захисту відрізняються залежно від кількості необхідних для їх настання 
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юридичних фактів. Наприклад, для зміни правовідносин внаслідок зміни 

істотних умов договору достатньо згоди державного службовця, однак зміна 

тривалості робочого дня потребує уже комплексу юридичних фактів, який 

включає подання заяви, наявність медичного висновку та рішення 

безпосереднього керівника. Також підстави можуть відрізнятись і за 

тривалістю змін, що ними викликані, які, у свою чергу, бувають 

короткостроковими, довгостроковими чи постійними. Таким чином, саме 

ознака диференційованості дозволяє краще зрозуміти саму сутність 

правовідносин із соціального захисту та їх місце серед інших відносин.  

Ще однією особливістю зміни правовідносин із соціального захисту 

державних службовців є їх зв’язок із правовими строками. Настання певного 

строку виступає юридичним фактом, що сприяє їх зміні, наприклад 

досягнення 65 років. Водночас на зміну може впливати і сама наявність 

факту (неможливість протягом півроку після отримання негативної оцінки 

якості службової діяльності присвоєння чергового рангу). Крім того, 

призупинення та відновлення правовідносин із соціального захисту 

державного службовця можливо лише із вказівкою на відповідний строк, 

протягом якого такі відносини будуть змінені. Також саме завдяки 

встановленню чітких строків можливо дійти висновку про настання чи 

ненастання певного юридичного факту в межах соціального захисту 

державних службовців. Таким чином, саме завдяки визначеним у 

законодавстві строкам можлива зміна досліджуваних правовідносин. 

Вивчаючи питання припинення трудових правовідносин, 

О.Б. Лисицина вказує, що найбільш широким є поняття «припинення 

трудового договору», яке передбачає припинення трудового 

правовідношення у всіх випадках, передбачених діючим законодавством про 

працю [353, с. 473]. У межах соціального захисту державних службовців такі 

відносини можуть продовжуватись і після завершення державної служби, 

зокрема щодо пенсійного забезпечення. Припинення досліджуваних відносин 

можливо у випадку втрати відповідного статусу державного службовця.  
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На це звертає увагу А.В. Кірмач, стверджуючи, що у законі 

доцільно диференціювати такі підстави припинення державної служби, як 

позбавлення статусу державного службовця, звільнення з посади державної 

служби за рішенням керівника державної служби, звільнення з посади 

державної служби за власним бажанням державного службовця, а 

також відставка вищих державних службовців [354, с. 205]. Так, позбавлення 

статусу державного службовця автоматично скасовує відповідні пільги та 

додаткові права щодо соціального захисту. Однак звільнення із посади за 

поданням керівника або за власним бажанням є підставою для припинення не 

всіх, а лише деяких відносин у межах соціального захисту, зокрема відносин 

з соціального страхування. Також такі відносини припиняються не з моменту 

самого звільнення, а після виплати відповідної вихідної допомоги. 

Н.М. Неумивайченко наголошує, що підставами припинення трудових 

правовідносин з державними службовцями є юридичні факти, з настанням 

яких закон пов’язує втрату права на державну службу і покладає на 

державний орган обов’язок  розірвати трудовий договір [347, с. 10]. Даний 

підхід є дещо некоректним, оскільки розглядає державну службу винятково 

як право. Також незрозумілою є сутність таких юридичних фактів, 

добровільність чи примусовість їх характеру. У свою чергу, відносини із 

соціального захисту можуть продовжуватись із членами сім’ї державного 

службовця й після розірвання трудового договору. 

Тож на основі аналізу наукових підходів та нормативно-правових актів 

можливо дійти висновку, що існують наступні підстави припинення 

правовідносин із соціального захисту державних службовців: 

1) втрата зв’язку із державою: 

            а) юридичний факт набуття громадянства іншої держави; 

            б) юридичний факт переїзду на постійне місце проживання поза межі 

України; 

2) об’єктивна неможливість виконання посадових обов’язків державним 

службовцем: 
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           а) юридичний факт смерті державного службовця;  

          б) юридичний факт визнання державного службовця померлим, чи 

таким, що пропав безвісти; 

          в) юридичний факт непроходження тимчасового випробування; 

3) притягнення до юридичної відповідальності: 

          а) юридичний факт скоєння умисного злочину; 

          б) юридичний факт здійснення корупційного правопорушення. 

Така підстава припинення правовідносин із соціального захисту 

державних службовців, як втрата зв’язку із державою, розкрита у ст. 84 

Закону України «Про державну службу», згідно з якою особа втрачає право 

на державну службу внаслідок: припинення громадянства України або виїзду 

на постійне проживання за межі України; встановлення факту наявності у 

державного службовця громадянства іноземної держави або набуття 

державним службовцем громадянства іноземної держави під час 

проходження державної служби [68]. Відносини щодо соціального захисту 

складаються між державним службовцем та, власне, державою. Саме тому 

зміна громадянства, тобто зміна зв’язку із державою, автоматично припиняє 

й відносини із соціального захисту.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадянство України» 

громадянство – це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що 

знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках [355]. Тобто навіть у 

випадку продовження перебування у громадянстві України соціальний 

захист державного службовця здійснює ще одна держава. Така ситуація є 

проявом нерівності та створює певні державні ризики щодо патріотичності й 

незалежності такого службовця.  Заборона подвійного громадянства 

визначена у досліджуваному законі, однак припинення правовідносин із 

соціального захисту пояснюється порушенням законодавчих вимог до осіб, 

що займають посади у державній службі. Таким чином, припинення 

правовідносин із соціального захисту викликає настання юридичного факту 
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отримання громадянства іншої країни, незалежно від того, було 

припинено громадянство України чи ні.  

Крім того, правовідносини припиняються і внаслідок переїзду на 

постійне проживання за межі України, оскільки такий переїзд унеможливлює 

виконання державним службовцем власних обов’язків. Факт такого переїзду 

також є одним із кроків до отримання іноземного громадянства та свідчить 

про небажання державного службовця підтримувати зв’язок з Україною. 

Переїзд на постійне проживання за кордон дозволяє користуватись певними 

соціальними правами та захистом з боку іноземної держави, а отже, 

відповідне забезпечення з боку України втрачає необхідність. 

Слід вказати, що факт постійного проживання за межами України 

повинен бути підтверджений офіційно і лише за волею самого державного 

службовця, оскільки чітко визначеного законодавчого строку перебування у 

певній країні для отримання такого статусу не передбачено. Так, у ч. 3 ст. 4 

Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України» визначено, що провадження про оформлення документів для виїзду 

громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється за заявами 

осіб [356]. Тобто юридичним фактом, що впливає на втрату статусу 

державного службовця, є подання ним або членом його сім’ї заяви про виїзд 

із України на постійне проживання за кордон. Крім того, необхідною є 

відсутність заборон, накладених, наприклад, за ухилення від виконання 

судового рішення чи наявність відомостей, що становлять державну 

таємницю. Саме щодо даних питань і проводиться основне провадження, а на 

основі його результатів приймається відповідне рішення. Так, юридичним 

фактом буде надання дозволу територіальним органом Державної 

міграційної служби, на основі якого втрачається право на державну службу 

та припиняються правовідносини із соціального захисту державних 

службовців. 

Ще однією підставою припинення правовідносин із державним 

службовцем є об’єктивна неможливість виконання ним своїх обов’язків. 
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Настання даної підстави можливо у результаті реалізації декількох 

юридичних фактів. Так, відповідно до ч. 6 ст. 35 Закону України «Про 

державну службу» суб’єкт призначення має право звільнити державного 

службовця з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення 

невідповідності державного службовця займаній посаді [68]. Оскільки 

випробування призначається для осіб, які вперше займають посаду 

державного службовця, то й звільнення особи до завершення такого 

випробування буде завершенням правовідносин із соціального захисту. 

Юридичним фактом, що викликає припинення правовідносин у такому 

випадку, є видання наказу про звільнення.  

Водночас рішення про невідповідність займаній посаді повинно бути 

обґрунтованим, тобто засновуватись на реальних діях державного службовця 

протягом визначеного строку випробування. Відповідно, для такого 

підтвердження необхідна наявність юридичних фактів, що демонструють 

неможливість або невміння державного службовця виконувати обов’язки або  

недостатність у нього досвіду. Наприклад, юридичними фактами будуть 

неправильне оформлення певного документа або факт бездіяльності щодо 

реалізації певних повноважень. У сукупності такі діяння формуватимуть 

юридичний факт невідповідності державного службовця займаній посаді. 

Слід вказати, що, на відміну від прийняття на посаду, де строк повинен 

обов’язково закінчитись, наказ про звільнення може бути підписаний будь-

коли в межах такого строку, а отже, й не впливає на припинення державної 

служби.  

Окремо слід вказати, що звільнення з посади за ініціативою суб’єкта 

призначення не завжди означатиме припинення правовідносин із соціального 

захисту. Так, ч. 4 ст. 87 Закону України «Про державну службу» у разі 

звільнення з державної служби у зв’язку із скороченням чисельності або 

штату державних службовців, скороченням посади державної служби 

внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу, 

державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої 
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місячної заробітної плати [68]. Таким чином, надання соціальної 

допомоги є юридичним фактом, що визначає продовження загальних 

правовідносин із соціального захисту. Водночас деякі види таких відносин у 

межах соціального захисту припиняються. До них можливо віднести 

відносини щодо сплати страхових внесків та надання соціально-побутових 

послуг державному службовцю.  

Існують також випадки, коли припинення правовідносин із соціального 

захисту відбувається разом із припиненням державної служби. Так, 

відповідно до п. 4 та п. 6 ч. 1 ст. 88 до таких випадків належать наступні: 

смерть державного службовця; визнання державного службовця безвісно 

відсутнім чи оголошення його померлим [68]. Зазначені юридичні факти не 

залежать від волі державного службовця і можуть бути віднесені до 

соціальних ризиків. За вказаних обставин повинне бути здійснене 

забезпечення членів сім’ї державного службовця. Саме тому ч. 1 ст. 35 

Закону України «Про дипломатичну службу» визначено, що у разі загибелі 

(смерті) працівника дипломатичної служби за кордоном під час виконання 

ним посадових обов’язків, його спадкоємцям виплачується одноразова 

грошова допомога [250]. Юридичний факт виплати одноразової грошової 

допомоги є підставою для завершення правовідносин із соціального захисту. 

Допоміжними юридичними фактами можливо вважати юридичний факт 

встановлення спадкоємців та смерті саме під час виконання службових 

повноважень.  

Загальний юридичний факт, який передбачає припинення 

правовідносин із соціального захисту державних службовців уже після їх 

звільнення, визначений у  ст. 13 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», де вказано, що участь в системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування припиняється у 

разі смерті застрахованої особи [236]. Пенсійне забезпечення – останній 

елемент у механізмі соціального захисту державного службовця. Оскільки 

державний службовець, виконуючи завдання та функції держави  і 
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реалізовуючи власні повноваження, одночасно був суб’єктом сплати 

страхових внесків, то після припинення державної служби, а особливо 

враховуючи вислугу років, надбавки щодо рангу та категорії, соціальний 

захист продовжувався у вигляді пенсійного забезпечення. У свою чергу, таке 

забезпечення є довічним, а отже, єдиним юридичним фактом, що викликає 

припинення таких відносин, є факт смерті державного службовця.  

Останньою підставою припинення правовідносин із соціального 

захисту є притягнення до юридичної відповідальності за вчинення умисного 

злочину чи корупційного правопорушення. Також ч. 3 ст. 84 Закону України 

«Про державну службу» визначено, що підставою втрати права на державну 

службу є  набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення 

державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне 

або пов’язане з корупцією правопорушення [68]. Слід наголосити на тому, 

що у даному випадку юридичним фактом, внаслідок якого припиняються 

правовідносини, є вчинення корупційного правопорушення. Таке 

правопорушення залежно від розмірів та негативних наслідків може 

розглядатись у порядку притягнення до адміністративної відповідальності, а 

після винесення рішення суду державного службовця звільнять з роботи. 

Корупційні правопорушення визначені у главі 13-А Кодексу про 

адміністративні правопорушення [357]. Головною їх особливістю є незначна 

шкода для суспільства, яка виступає визначальним критерієм для 

застосування відповідного законодавства та процедури. Тобто причиною 

звільнення є сам факт здійснення правопорушення, а не його наслідки.  

Водночас суд може постановити відсутність складу адміністративного 

правопорушення. Таке рішення базується на основі негативних наслідків та 

рівня небезпеки. Однак продовження перебування такої особи на посаді не 

сприятиме збільшенню довіри до неї та її авторитету. Крім того, 

підтвердження судом самого існування фактів є причиною для початку 

дисциплінарного провадження щодо вчинення дисциплінарного проступку та 

порушення правил етики державного службовця. Тобто особу буде 
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звільнено,  а правовідносини із соціального захисту припинені на підставі 

рішення або суду, або спеціальної комісії.  

Крім того, у ч. 4 ст. 84 Закону України «Про державну службу» 

визначено, що право на державну службу втрачається внаслідок набрання 

законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за 

вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися 

діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави [68]. Слід 

наголосити, що у даному випадку обов’язковим юридичним фактом є не 

просто прийняття рішення судом, а набрання ним законної сили. Водночас, 

аналізуючи норми Кримінального кодексу України, можливо дійти висновку, 

що існує два види злочинів, при вчиненні яких буде припинено 

правовідносини із соціального захисту державних службовців. До першого 

виду належать усі злочини, що були скоєнні державним службовцем умисно, 

тобто його правовий статус не впливає на мотивацію та можливості 

здійснення такого злочину. До другого виду злочинів належать службові, 

адже саме вони безпосередньо передбачають заборону займатись державною 

службою. Такі злочини закріплені у розділі 17 Кримінального кодексу та 

передбачають втрату такого права на строк до трьох років [358]. Отже, на 

підставі рішення суду, що набрало законної сили, та факту скоєння 

державним службовцем злочину відбудеться втрата ним зв’язку із 

державною службою, на основі чого й будуть припиненні правовідносини із 

його соціального захисту. Проте, виходячи із аналізу даної санкції, заборона 

буде скасована після спливу трьох років. Однак, враховуючи заборону 

отримання посади державного службовця особам, що підпадають під 

заборону, визначену Законом України «Про очищення влади», яка власне й 

стосується осіб, що скоїли корупційні та службові злочини [359], можливо 

зрозуміти, що припинення правовідносин із соціального захисту є постійним, 

оскільки набуття правового статусу державного службовця знову є 

неможливим.  
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Таким чином, проаналізувавши наукові підходи та нормативно-

правові акти, зробимо висновок, що припинення правовідносин із 

соціального захисту державних службовців характеризується наступними 

ознаками: 

1) необхідністю підтвердження або визнання; 

2) неможливість повторного застосування; 

3) неможливість поєднання декількох підстав. 

Незалежно від конкретної підстави припинення правовідносин із 

соціального захисту державних службовців для його настання необхідним є 

здійснення підтверджуючих дій з боку спеціалізованих органів. Так, 

наприклад, вчинення державним службовцям умисного злочину потребує 

підтвердження шляхом постановлення судом обвинувального вироку. 

Припинення правовідносин із соціального захисту державних службовців 

має невідновлювальний характер, а отже, втілення його підстав повинно бути 

обґрунтованим та беззаперечним, що означає необхідність у додатковому 

визнанні та підтвердженні існування юридичних фактів. 

Ще однією особливістю припинення правовідносин із державними 

службовцями є неможливість повторного застосування. Так, соціальний 

захист державного службовця забезпечується державою впродовж усього 

життя з моменту набуття правового статусу державного службовця. Однак у 

випадку настання юридичних фактів, несумісних із статусом державного 

службовця (скоєння корупційного правопорушення) втрачається саме право. 

Така втрата пояснюється законодавчою забороною службової діяльності для 

таких осіб. Крім того, юридичний факт притягнення до юридичної 

відповідальності видозмінює і правовий статус особи, внаслідок чого її 

соціальний захист як державного службовця не може бути реалізований у 

подальшому. 

Останньою особливістю припинення правовідносин із соціального 

захисту державних службовців є неможливість їх поєднання. Така ситуація 

пояснюється юридичними фактами, що впливають на таке припинення. 
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Даними фактами виступають події, які не залежать від волі особи й 

можуть статись лише раз, наприклад смерть особи, або ж їх поєднання є 

неможливим. Зокрема звільнення через винесення обвинувального вироку та 

рішення суду про недієздатність є несумісними. Таким чином, щодо кожного 

конкретного державного службовця може бути застосована лише одна 

підстава та лише одноразово. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна стверджувати, що 

юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин 

із соціального захисту державних службовців залежать  не лише від 

законодавчих приписів, які безпосередньо їх визначають, але й від цілого 

ряду юридичних фактів, які забезпечують виникнення відповідних умов. 

Юридичні факти, що пов’язані із виникненням досліджуваних 

правовідносин, спрямовані на забезпечення рівних умов конкурсу та обрання 

на посаду найбільш прийнятної особи, яка буде належним чином виконувати 

функції держави та надавати послуги населенню. Водночас реалізація 

юридичних фактів щодо зміни та припинення найбільш пов’язана із 

настанням соціального ризику або здійсненням заходів щодо його 

нейтралізації та мінімізації негативних наслідків. Важливо підкреслити, що 

правовідносини із соціального захисту завжди підтримуються державою, а 

отже, юридичні факти, що спричиняють їх припинення, є або подіями, або 

волевиявленням самого державного службовця.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Правовідносини із соціального захисту державних службовців – це 

логічно визначений, забезпечений матеріальними ресурсами, тривалий та 

усвідомлений взаємозв’язок між державним службовцем та державою щодо 

реалізації ними визначених у нормах права кореспондуючих прав та 

обов’язків із втілення комплексу заходів, спрямованих на захист державного 

службовця та членів його сім’ї від особистих та професійних соціальних 
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ризиків з метою забезпечення належного та стабільного рівня 

матеріальних ресурсів для задоволення природних прав державного 

службовця та його сім’ї, а також мінімізації негативного впливу таких 

соціальних ризиків на усі сфери життя державного службовця. 

2. Загальними ознаками правовідносин із соціального захисту 

державних службовців є наступні: 1) довготривалість; 2) економічність; 

3) поліаспектність державного впливу; 4) видозмінюючий вплив соціальних 

ризиків; 5) необхідність волевиявлень; 6) діяльнісний характер. 

3. Спеціальні ознаки правовідносин із соціального захисту державних 

службовців: 1) унікальність втілення; 2) ієрархічна диференційованість; 

3) відсутність єдиної системи прав; 4) обмеженість підстав припинення. 

         4. Правовідносини в сфері соціального захисту державних службовців 

доцільно класифікувати на окремі види за такими критеріями:  

– за предметом правового регулювання: матеріальні 

правовідносини, тобто ті, що виникають з приводу призначення пенсій, 

надання грошових допомог, компенсацій та соціальних послуг; процедурні 

правовідносини, виникнення яких пов’язується із встановленням юридичних 

фактів, реалізацією права на той чи інший вид соціального забезпечення, 

розглядом у позасудовому порядку скарг з питань, що стосуються 

соціального захисту державних службовців; 

– за характером здійснюваних функцій: регулятивні правовідносини, 

які виникають як результат правомірної поведінки суб’єктів правовідносин у 

сфері соціального захисту державних службовців; охоронні правовідносини, 

які, на відміну від регулятивних, виникають внаслідок неправомірної 

поведінки відповідних суб’єктів; 

– за ступенем визначеності учасників: відносні правовідносини, які 

виникають тоді, коли визначені всі учасники правовідносин; абсолютні 

правовідносини, у яких наявний лише один носій права, а інші учасники 

правовідносин не мають права перешкоджати йому у його реалізації; 



 

 

318 

– за характером дії зобов’язаної особи: активні правовідносини, в 

яких особа зобов’язана вчиняти певні дії; пасивні правовідносини, в яких 

особі належить утримуватись від певних дій; 

– за кількісним складом суб’єктів: прості (правовідносини тільки 

між двома учасниками) і складні (правовідносини, в яких беруть участь три і 

більше суб’єктів); 

– за розподілом прав і обов’язків між суб’єктами правовідношення: 

односторонні правовідносини, де всі учасники мають лише права чи 

обов’язки, та двосторонні правовідносини, тобто правовідносини, в межах 

яких суб’єкти пов’язані наявністю як прав, так і обов’язків; 

– за формами соціального забезпечення: правовідносини з приводу 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; правовідносини 

з приводу державного соціального забезпечення за рахунок бюджетних 

коштів; правовідносини з приводу змішаного соціального забезпечення 

окремих категорій громадян; правовідносини з приводу недержавного 

соціального забезпечення; 

– за видами соціального забезпечення – правовідносини щодо 

пенсійного забезпечення, надання грошових допомог, компенсацій, субсидій 

і пільг та соціальних послуг. 
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Розділ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

 

5.1 Сучасний стан соціального захисту державних службовців в 

Україні: позитивні та негативні аспекти і шляхи удосконалення 

 

Соціальний захист повинен охоплювати усе населення держави, бути 

спрямованим на зменшення негативних наслідків нестабільної ситуації у ній.  

Дане твердження стосується й державних службовців, що перебувають в 

особливих відносинах із державою, а їх фінансове благополуччя та 

можливість забезпечити своє існування напряму залежить від якості та 

повноти виконання державою власних обов’язків. Напрямок державної 

служби останнім часом перебуває у стані постійного реформування, що 

пов’язано як із потребою трансформації уявлень про державну службу у 

суспільстві, так і з обраним напрямом на євроінтеграцію. Зміни правового 

регулювання діяльності державних службовців впливають і на їх соціальний 

захист, проте однозначного та простого висновку щодо їх ролі та впливу 

дійти неможливо через важливість питання для суспільства та потребу у 

врахуванні інтересів великої кількості суб’єктів права.  

Саме тому необхідний аналіз сучасного стану соціального захисту 

державних службовців. На науково-теоретичному рівні дане дослідження 

дозволить визначити основні напрями для вивчення, а також встановить 

ключові спірні моменти, які потребують вирішення як для правильного 

розуміння сутності соціального захисту державних службовців, так і щодо 

визначення рівня її відповідності здійснюваній реформі державної служби. 

Доктринальний аналіз сучасного стану соціального захисту державних 

службовців слугуватиме базою для порівняння етапів його розвитку в 

Україні та в іноземних державах, а також міжнародних тенденцій. 
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Водночас аналіз національного законодавства щодо встановлення 

позитивних аспектів проведених змін матиме й практичне значення, оскільки 

дозволить визначити, які основні принципи та методи були застосовані. 

Дослідження позитивних аспектів сучасного стану, з точки зору 

ретроспективи, дасть можливість з’ясувати, які саме зміни щодо соціального 

захисту були вдало застосовані та відповідали суспільним потребам.  

Крім того, необхідно визначити й негативні аспекти сучасного стану 

соціального захисту державних службовців, адже саме вони спричиняють 

виникнення проблем та впливають на можливість держави здійснювати 

захист належним чином. Також важливо встановити, чи відповідають 

проведені зміни Конституції України, чи дозволяє сучасне нормативно-

правове регулювання в повній мірі забезпечити потреби та мінімізувати 

соціальні ризики для державних службовців. Визначення даних негативних 

аспектів у поєднанні із здійсненим аналізом позитивних тенденцій у 

правовому регулюванні дозволить виокремити найбільш доцільні та 

ефективні шляхи реформування і вдосконалення законодавства.  

Окремими питаннями дослідження теми позитивних та негативних 

аспектів соціального захисту державних службовців, а також розробкою 

шляхів подолання проблемних моментів займались наступні учені: 

О.П. Доробалюк [360], С.В. Кобернюк [361], О.В. Лавріненко [362], 

Р.П. Луцький [363], Р.О. Маслик [364], С.М. Прилипко [365], В.М. Руденко 

[366], Д.М. Савченко [367], М.І. Тирик [368] та інші. 

На сьогодні нормативно-правові акти щодо регулювання діяльності 

державних службовців постійно удосконалюються, що не може не 

позначитися й на стані їх соціальної захищеності [369]. Як правильно 

зазначає К.С. Зазерін, унікальність сучасного стану справ у регулюванні 

проблем у сфері соціального забезпечення державних цивільних службовців 

полягає в тому, що поряд з деякими додатковими видами соціального 

забезпечення на них поширюються всі без винятку форми і види соціального 

забезпечення, якими користуються наймані працівники [370, с. 270]. Тобто 
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унікальність правового статусу державного службовця полягає у тому, що 

він формується, у тому числі, і завдяки тим додатковим соціальним 

гарантіям, які службовець може використовувати. Проте висновок щодо 

спільності усіх видів соціального забезпечення працівника та державного 

службовця потребує значних уточнень, оскільки сама сутність виконуваних 

службовцем обов’язків унеможливлює реалізацію деяких із них. Наприклад, 

розмір можливих витрат та їх відшкодування державному службовцю і 

звичайному працівнику під час перебування у відрядженнях значно 

відрізняються. 

Аналізуючи сучасний стан соціального захисту державних службовців, 

а саме змін до пенсійної системи, В.Л. Костюк вказує, що «такий підхід 

законодавця викликає низку принципових застережень, виходячи із 

наступного: порушується конституційна гарантія щодо заборони звуження за 

змістом та обсягом існуючих прав та свобод при прийнятті нових або 

внесенні змін до чинних законів (ч. 3 ст. 22 Конституції України); 

обмежується конституційне право на соціальний захист (ст. 46 Конституції 

України) та право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї (ст. 48 

Конституції України); нехтується система соціальних гарантій осіб з 

інвалідністю у пенсійному забезпеченні; відбувається демотивація державної 

служби; послаблюється механізми пенсійного забезпечення» [370, с. 37]. 

Щодо заборони звуження конституційних прав та гарантій при зміні 

законодавства, то дане зауваження є дещо спірним. Так, перенесення норм 

права, що регулюють отримання пенсій, із Закону України «Про державну 

службу» до профільного пенсійного законодавства дозволило поєднати їх із 

загальною системою. Відповідно, на державних службовців стали 

поширюватись нові гарантії та способи захисту права на пенсію, став більш 

простим механізм взаємодії із державними органами. Слід наголосити, що 

зміна розміру пенсійного забезпечення чи механізму отримання не може 

вважатись звуженням права на пенсію, оскільки відповідає конституційним 

принципам права. Крім того, саме право на пенсію не було скасоване, не 
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було обмежено кількість осіб, що можуть його реалізувати, а отже, 

змінився лише механізм реалізації права, який, у свою чергу, відповідає 

сучасним вимогам та євроінтеграційному напряму розвитку держави.   

Щодо демотивації державної служби, то дану проблему можливо 

розглянути в декількох аспектах. Насамперед слід розуміти, що основним 

призначенням державної служби є забезпечення виконання завдань та 

функцій держави,  а також забезпечення прав та інтересів населення. 

Відповідно, саме це повинно бути основною ціллю та мотивацією особи, яка 

претендує на зайняття посади або ж займає посаду у державній службі. Уже 

наступним критерієм, що заохочує вступ на державну службу, є покращення 

умов виконання професійних обов’язків,  що стосується забезпечення 

конкурентоспроможного рівня оплати праці та якісної реалізації 

повноважень. Саме тому на сьогодні існує цілий ряд різних способів 

заохочення, до яких належать премії, надбавки, присвоєння чергового рангу, 

отримання нагород. Відповідно, реформування пенсійної системи для 

державних службовців не може бути тим фактором, що демотивує вступ на 

державну службу та її проходження.   

Проте деякі проблеми внаслідок перенесення норм права все ж 

виникли. Так, О.В. Калашнікова вказує, що  органи Пенсійного фонду 

України відмовляють пенсіонерам-державним службовцям у перерахуванні 

пенсій у зв’язку з підвищенням заробітної плати державних службовців, не 

говорячи вже про збереження раніше встановленого проценту нарахування 

пенсії [371, с. 66]. Слід наголосити, що такі умови закріплені у підзаконних 

нормативно-правових актах, які уточнюють реалізацію права на пенсію 

державних службовців. Відповідно, як одну з основних проблем можливо 

виділити наявність колізій між законодавчими актами різної юридичної сили. 

Також важливим є визначення ключових стадій та прав у межах процесу 

пенсійного забезпечення саме для державних службовців, що дозволить 

уникнути описаної автором ситуації.  
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На дещо іншу проблему звертає увагу О.В. Селецька, вказуючи, що 

«останній Закон України «Про державну службу» викликає занепокоєння у 

вчених-трудовиків, оскільки він фактично не розглядає трудові відносини з 

державними службовцями. Про це свідчить, наприклад, заміна терміна 

«трудовий» на термін «службовий» при всіх його можливих вживаннях у 

тексті. Зокрема Закон оперує такими новими поняттями, як «службова 

діяльність», «правила внутрішнього службового розпорядку», «зміна 

істотних умов служби». Це ж стосується і заміни терміна «трудова 

дисципліна» на термін «службова дисципліна» [372, с. 224]. У межах 

дослідження соціального захисту державних службовців така ситуація 

впливає на стан забезпечення комфортних та безпечних для життя і здоров’я 

умов праці, внаслідок чого збільшується ймовірність настання соціального 

ризику. Соціальний захист державного службовця стосується рівня оплати 

праці, надання премій, соціальних пільг, які можуть бути зменшені або ж 

скасовані саме через недотримання службової дисципліни. Водночас 

залишається мінімальний рівень захисту, що повинен бути дотриманий, а 

отже, зберігається чітко визначене співвідношення між дотриманням 

трудової, службової дисципліни та рівнем наданого соціального захисту, що 

також виступає інструментом заохочення до якісного виконання обов’язків. 

На дану проблему звертає увагу О.А. Соколова, яка зазначає, що 

«премія як особливий вид грошового заохочення державного службовця за 

трудові досягнення повинна надаватися, але бути водночас розумною. Тобто 

її розмір має залежати не від посади, яку займає державний службовець, не 

від категорії, до якої належить посада, яку він займає, а від особистого 

внеску державного службовця в загальний результат роботи державного 

органу та обов’язково повинні визначатися критерії, на підставі яких буде 

встановлюватися розмір такої премії» [288, с. 309]. Таким чином, як 

позитивний аспект можливо визначити можливість отримання премій 

державними службовцями, що сприятиме підвищенню рівня їх достатку та 

мінімізації наслідків настання соціального ризику. Проте проблемою є 
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недостатність на неправильність обраних критеріїв визначення розміру 

премій, що робить їх розподіл менш рівним та належним.  

В.А. Багрій вказує, що «однією із найважливіших проблем розвитку 

права соціального захисту є забезпечення його систематизації з урахуванням 

європейських і міжнародних стандартів. Криза законодавства про соціальне 

забезпечення досягла таких масштабів, що потребує не стільки 

упорядкування, скільки суттєвого перегляду всього галузевого 

законодавства, результатом  якого може стати єдиний кодифікований акт» 

[373, с. 138]. Варто погодитись із автором, що одним із негативних аспектів 

сучасного стану соціального захисту є недостатній рівень інтеграції 

міжнародних стандартів у національне законодавство. У контексті захисту 

державних службовців це особливо стосується критеріїв визначення потреби 

у соціальному захисті,  встановленні його мінімального та максимального 

рівня. Водночас визначений автором шлях щодо запровадження єдиного 

уніфікованого законодавчого акта є достатньо спірним. Дійсно, такий кодекс 

дозволить об’єднати усі принципи соціального захисту, визначити його 

ключові етапи та стандарти. Проте особливістю соціального захисту є 

необхідність забезпечення особливих потреб, а сутність таких потреб 

залежить від категорії осіб. Так, навіть у межах державної служби можливо 

виділити декілька видів соціального захисту як залежно від статі державного 

службовця (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, так і залежно від 

напрямку діяльності (дипломатична служба). Відповідно, об’єднання норм 

права у єдиний акт не дозволить правильно врегулювати особливості кожної 

групи.  

Як зазначає І.В. Розпутенко, «реформування соціального захисту 

населення викликане відсутністю єдиних принципів визначення критеріїв 

необхідності надання соціальних пільг, взаємоповторюваністю окремих 

соціальних виплат, відсутністю чіткої спрямованості соціальних виплат на 

допомогу сім’ям з низьким рівнем доходів, недостатньою узгодженістю 

соціальних виплат з іншими державними  витратами, відсутністю механізмів 
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регулювання бюджетних соціальних фондів» [374, с. 97]. Дане 

твердження відображає й сучасний стан соціального захисту державних 

службовців. Так, звертаючись до чинного законодавства, можемо зрозуміти, 

що відсутня мета та критерії надання соціальної допомоги державному 

службовцю. Крім того, аналізуючи соціальні виплати, можемо стверджувати, 

що їх розмір незбалансований та визначений лише можливостями держави, а 

не потребами державних службовців.  

Л.В. Лисяк зазначає, що, «окрім існування великої кількості соціальних 

пільг, на які мають право соціально незахищені категорії громадян, гострою 

проблемою є низька якість та ефективність надання соціальних послуг, 

високі витрати на адміністрування. У зв’язку з цим важливим є залучення, 

окрім бюджетних, інших джерел фінансування системи соціального захисту 

населення, а також оптимізація структури розподілу видатків державного та 

місцевих бюджетів на соціальний захист» [375, с. 28]. Щодо державних 

службовців, то основною особливістю сучасного стану їх соціального 

захисту є недостатній рівень реалізації норм права, які спрямовані на 

тривалий захист та забезпечення. Це стосується, у першу чергу, права на 

житло, яке, хоча й не закріплене у профільному законі, проте визначене у 

підзаконних актах. Відповідно, дану особливість можна розглядати як 

негативну. Водночас варто наголосити на негативному ставленні населення 

до надмірних привілеїв та пільг для державних службовців. Саме тому слід 

погодитись із автором щодо оптимізації структури розподілу видатків 

бюджету на соціальний захист державних службовців. Дану тезу варто 

доповнити обов’язковістю контролю, а також визначенням меж витрат та 

способів визначення розміру соціального захисту для кожного державного 

службовця залежно від потреб та специфіки професійних обов’язків.  

Отже, на основі проаналізованих наукових позицій та врахування 

попереднього дослідження національного законодавства можливо визначити 

наступні позитивні аспекти сучасного стану соціального захисту державних 

службовців: 
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1) оптимізація пенсійного забезпечення – регулювання отримання 

пенсій державними службовцями загальним пенсійним законодавством;  

2) удосконалення гарантій реалізації права – здійснюється шляхом 

збільшення кількості гарантій соціального захисту державних службовців та 

встановлення рівності прав на отримання соціального захисту; 

3) вдосконалення механізму освітнього забезпечення – реалізовується 

шляхом  удосконалення нормативно-правового регулювання підвищення 

професійної компетентності державними службовцями, його фінансового 

забезпечення. 

Досліджуючи перший позитивний аспект щодо регулювання 

отримання пенсій державними службовцями загальним пенсійним 

законодавством, необхідно вказати, що такі зміни запроваджені останнім 

чинним Законом України «Про державну службу», у ст. 90 якого визначено, 

що «пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно 

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [236]. Таким чином, механізм отримання пенсії державними 

службовцями поєднується із загальним. Позитивний момент полягає в 

об’єднанні термінів, понять та строків, які були визначені саме у 

профільному законодавчому акті. Тобто зменшується вірогідність можливих 

неточностей щодо розуміння та застосування норм права, способу обрахунку 

розміру пенсії, моменту її нарахування та настання права саме на пенсію 

державного службовця.  

Раніше надання пенсій державним службовцям регулювалось ст. 49 

Закону України «Про державну службу» № 4050-VI [376]. Даній статті у 

значній мірі був притаманний відсильний характер, оскільки її норми 

постійно здійснювали посилання на інші нормативно-правові акти, зокрема 

на Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

та Закон України «Про зайнятість населення», що лише ускладнювало 

застосування норм прав на практиці. Крім того, сам процес надання 

визначений у спеціальному Порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
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України. Його встановлення на підзаконному рівні свідчить про меншу 

стабільність правового регулювання, а отже, й нижчий рівень соціального 

захисту. Така ситуація пояснюється неможливістю спрогнозувати, чи буде 

забезпечена реальна можливість захисту від соціальних ризиків для 

пенсіонера-державного службовця. Уже додатковим наслідком стає й 

збільшення корумпованості через прагнення державних службовців 

мінімізувати негативні наслідки від нестабільної ситуації із пенсійним 

забезпеченням. Таким чином, врегулювання питання пенсій державних 

службовців у єдиному для всіх категорій працівників акті дозволило значно 

зменшити кількість таких негативннх аспектів.  

Крім того, зміна нормативно-правового акта дала можливість 

захистити інтереси не лише державного службовця, але й членів його сім’ї. 

Так, у ч. 14 ст. 49 Закону України «Про державну службу» № 4050-VI 

встановлено, що у разі смерті пенсіонера, який отримував пенсію державного 

службовця, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на 

поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на день 

смерті [376]. Формулювання «особам, які здійснили поховання» свідчить, що 

до них включаються не лише члени сім’ї, а отже, мету такого відшкодування, 

спрямовану на захист після настання соціального ризику у вигляді смерті 

годувальника, можна диференціювати. Тобто, з одного боку, відшкодування 

на поховання надасть більше часу для вирішення питання щодо отримання 

соціальної допомоги від держави, певних пільг та інших коштів, що 

забезпечуватимуть існування членів сім’ї, з іншого боку, таке відшкодування 

витрат спрямоване й на захист інтересів тих осіб, що були змушені оплатити 

поховання у випадку відсутності членів сім’ї. Проте неврегульованим 

залишається питання недоотриманої пенсії, її розподілу та використання, 

права осіб на звернення. Дані питання врегульовуються уже у профільному 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Відповідно до ч. 1 ст. 52 «сума пенсії, що належала пенсіонерові і 

залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по 



 

 

328 

місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з 

пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, 

зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його 

утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим 

пенсіонером чи не проживали» [236]. Тобто даною нормою не лише 

ліквідовується прогалина, але й визначаються спеціальні умови. Так, звужено 

перелік суб’єктів, визначено для кожного із них особливі умови, що 

враховують їх можливості. Крім того, аналіз даної норми свідчить, що нею 

встановлений порядок розпорядження пенсією у випадку відсутності членів 

сім’ї або осіб, що приймають спадок. Такі вузькоспеціалізовані питання, що 

поєднують у собі декілька галузей права (спадкове, цивільне, 

адміністративне), не можуть регулюватись законодавством про державну 

службу, що пов’язано із якістю юридичної техніки.  Таким чином, можливо 

дійти висновку, що регулювання права на пенсію державного службовця 

саме Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» є позитивним аспектом сучасного стану його соціального 

захисту.  

Наступний позитивний аспект сучасного стану соціального захисту 

державних службовців – посилення гарантій рівності права на отримання 

соціального захисту, що має декілька форм прояву. Так, насамперед це 

стосується покращення самого процесу вступу на державну службу, 

запровадження конкурсу при призначенні на посаду та визначення його 

етапів і вимог до кандидатів. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про 

державну службу» № 4050-VI вимоги до рівня професійної компетентності 

осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також 

спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки 

(отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної 

компетентності осіб визначаються суб’єктом призначення на ці посади 

відповідно до затверджених ним профілів професійної компетентності посад 

[376]. Звільнення з роботи, неприйняття на роботу через дискримінацію чи 



 

 

329 

застосування корупційних зв’язків іншими кандидатами є значними 

соціальними ризиками, настання яких негативно впливає на добробут 

державного службовця чи особи, яка претендує на набуття його статусу. 

Аналіз даної статті попереднього Закону свідчить, що призначення на посаду 

державного службовця в повній мірі залежало від волі суб’єкта призначення 

чи майбутнього безпосереднього керівника. Поза увагою законодавця 

залишалось питання строків проведення співбесід, порядку повідомлення про 

наявність вакансій. Крім того, не обмежено було кількість змін та строки їх 

внесення до  профілів компетентності, що могли бути відредаговані 

спеціально для зайняття посади особою, яка перебуває у корупційних 

відносинах із суб’єктом призначення.  Таким чином, неможливість рівного та 

прозорого доступу до державної служби, відсутність гласності у процедурі 

отримання посади сприяло настанню цілого ряду соціальних ризиків.  

Саме тому запровадження конкурсної основи на підставі чинного 

Закону України «Про державну службу» є позитивним аспектом. Так, 

питанню проходження конкурсу та призначення на посаду присвячено цілу 

главу (глава 2) даного Закону. Більше того, визначено окремий Порядок 

проведення конкурсу [247], що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України, а отже, зменшено можливості щодо зловживання наданою владою 

та нівельовано суб’єктивну сторону оцінювання кандидатів.  

Також посилення гарантій рівності відбулось і за рахунок встановлення 

більш деталізованої процедури оцінювання службової діяльності. Така 

оцінка безпосередньо впливає на те, чи отримає особа премію, черговий ранг 

або ж навпаки її буде звільнено з роботи. У свою чергу, це впливає й на стан 

соціальної захищеності державного службовця. На сьогодні ч. 2 ст. 44 

чинного Закону України «Про державну службу» визначено критерії 

оцінювання, до яких належать: показники результативності, ефективності, 

якості, дотримання правил етичної поведінки, дотримання законодавства у 

сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми 

професійного розвитку, а також показники, визначені у контракті про 
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проходження державної служби [68]. Наявність даних критеріїв дозволяє 

не лише контролювати об’єктивність оцінювання, але й коригувати свою 

поведінку державним службовцем з метою отримання максимального рівня 

соціального захисту. Отже, можливо дійти висновку, що соціальний захист 

державних службовців на сьогодні здійснюється на основі принципів 

рівності, гласності та прозорості, що значно підвищує рівень добробуту та 

заохочує до якісного виконання своїх повноважень державними 

службовцями, а, відповідно, й забезпечує поєднання інтересів державного 

службовця та держави.  

Наступним позитивним аспектом сучасного стану соціального захисту 

державних службовців є покращення нормативно-правового регулювання 

підвищення професійної компетентності державних службовців, його 

фінансового забезпечення. Важливим є створення системи, що відповідає 

прийнятим в України стандартам освіти, а також розвивається у напрямку 

євроінтеграції. Так, Україна приєдналась до Болонського процесу та 

підписала Декларацію «Європейський простір у сфері вищої освіти» [377] ще 

у 2005 році, проте такі зміни не були відображені у законодавстві щодо 

підвищення кваліфікації. Аналізуючи порядок підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців, що діяв до 2016 року [378], можемо  

помітити, що відсутні будь-які згадки про необхідну кількість кредитів для 

отримання певного освітньо-кваліфікаційного рівня, відсутні чіткі правила 

проходження та підвищення кваліфікації.  

У межах соціального захисту реалізація права на освіту дозволяє надалі 

претендувати на більш високооплачувані  посади, а також дає можливість 

виконувати посадові обов’язки більш якісно, що безпосередньо впливає на 

оцінювання роботи та на надбавки і премії, від яких, у свою чергу, залежить 

благополуччя. Саме тому чітке нормативно-правове регулювання є одним із 

найбільш важливих компонентів соціального захисту державних службовців.  

Звертаючись до сучасного законодавства, а саме Положення про систему 

професійного навчання державних службовців [379], слід у позитивному 
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плані відзначити встановлення принципів професійного навчання, а також 

запровадження способів реалізації права на професійне навчання. Сприяє 

покращенню зв’язків між різними нормативно-правовими актами й 

використання спільної термінології та спільних одиниць вимірювання обсягу 

навчального навантаження. Таким чином, професійна освіта стала більш 

доступною, а зрозумілі етапи та способи її отримання дозволяють краще 

зрозуміти, чи було порушене право на освіту, а отже, й звертатись за 

відповідним захистом.  

Ще одним проявом соціального захисту державних службовців щодо 

професійної освіти є зміна системи фінансування. Так, у п. 4.3 попереднього 

Порядку від 06.04.2012  № 65 визначалося, що керівники державних органів 

під час підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів планують 

видатки на реалізацію заходів з підвищення рівня професійної 

компетентності, виходячи з наявних потреб [378]. Тобто було незрозумілим, 

яким саме чином керівники державних органів визначають наявність потреби 

та чи враховуються при цьому інтереси щодо підвищення компетентності 

усіх працівників. Дана норма дозволяла значно зловживати владою щодо 

доступу до навчання та вибору його форми. Чинний Порядок містить ст. 24, 

відповідно до якої за результатами узагальнення індивідуальних програм 

державні органи щороку не пізніше 20 грудня надсилають НАДС інформацію 

про потреби в професійному навчанні державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», та не пізніше 15 січня – копії 

індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» 

[379].  Тобто даною нормою вдосконалено строки подання інформації, 

закріплено і сам обов’язок керівників щодо її подання. Індивідуальна 

програма підвищення професійної компетентності є засобом, що дозволяє 

врахувати інтереси кожного державного службовця. Варто наголосити, що 

професійність та компетентність – основні вимоги, які висуваються до 

державного службовця. Відповідно, надання можливості та забезпечення 
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реалізації права на підвищення їх рівня є безпосереднім шляхом до 

мінімізації ризику звільнення з посади, а отже, й настання безробіття.  

Соціальний захист державних службовців повинен відповідати 

існуючим потребам та інтересам як самого державного службовця, так і 

держави та населення загалом. Як свідчить аналіз наукових позицій та 

практики застосування законодавчих актів, сучасний стан соціального 

захисту державних службовців має й ряд проблем що потребують 

дослідження та визначення шляхів їх вирішення. До таких проблем можна 

віднести: 

1) ускладнення процедури отримання чергового рангу – збільшення 

тривалості даного процесу та підвищення вимог для його отримання; 

2) зменшення розмірів та підстав для преміювання – обмеження 

преміювання державних службовців; 

3) обмеження соціально-побутового забезпечення – зменшення 

кількості видів соціальної допомоги у профільному законі та нова тривала 

процедура отримання;  

4) ускладнення перерахунку та призначення пенсії державного 

службовця – прийнято нові правила нарахування та умови отримання пенсії 

тим державним службовцям, що вийшли на пенсію до набрання чинності 

Законом України «Про державну службу» від 2016 року. 

На сьогодні отримання чергового рангу потребує значно більших 

зусиль та часу, ніж того вимагав попередній Закон. Так, відповідно до ч. 7 

ст. 21  Закону України «Про державну службу» № 4050-VI  черговий ранг у 

межах відповідної підгрупи посад державної служби присвоюється 

державному службовцю через кожні два роки з урахуванням оцінювання 

результатів його службової діяльності [376]. Тобто визначено було строк у 2 

роки. Це, відповідно, передбачало, що збільшення розміру оплати праці, 

надбавок та премій буде здійснено через два роки у випадку, якщо черговий 

ранг не буде присвоєно достроково. Відповідно до ч. 6 ст. 40 чинного Закону 

України «Про державну службу» черговий ранг присвоюється через три роки 
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[68]. Виникає питання щодо доцільності збільшення такого строку та 

критеріїв, яким визначався такий строк, оскільки саме вони впливають на 

рівень соціального захисту державного службовця. Крім того, не зовсім 

зрозумілі підстави дострокового отримання чергового рангу, оскільки 

формулювання «за особливі досягнення або за виконання особливо 

відповідальних завдань», вжите у законодавстві, є занадто загальним та 

залишає простір для зловживання та встановлення нерівності серед 

державних службовців.   

Відповідно до ст. 6 Порядку підставою для присвоєння рангу 

державного службовця, прийняття рішення про присвоєння достроково 

чергового рангу державного службовця є обґрунтоване подання, внесене 

безпосереднім керівником суб’єктові призначення [380]. Тобто можливо 

зробити висновок, що існує дві окремих системи отримання чергового рангу, 

що відрізняються строками та підставами. Аналіз даного порядку свідчить, 

що це єдина згадка про дострокове отримання чергового рангу, а отже, чітко 

сформульованих тлумачень понять та критеріїв оцінювання не визначено. 

Більше того, обґрунтованість подання керівника теж має суб’єктивну 

складову, що робить процес менш прозорим.  

Як наслідок, можливі ситуації щодо створення нерівності серед 

державних службовців та отримання посад і рангів тими державними 

службовцями, які не володіють відповідними необхідними знаннями та 

компетенцією. У межах соціального захисту така ситуація зменшує довіру до 

державних заходів щодо забезпечення благополуччя,  а також знижує рівень 

мотивації всередині колективу працівників державного органу, що 

відповідним чином впливає на службову діяльність та її якість, а отже, й на 

майбутнє матеріальне забезпечення від держави.  Розподіл державних посад 

на категорії та ранги є доцільним з точки зору ієрархічної системи. Проте в 

контексті трудових відносин та відносин із соціального захисту дану систему 

потрібно реформувати або ж співвідносити із метою соціального захисту.  
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Варто підкреслити, що для державного службовця збільшення 

строку та загальне ускладнення процедури отримання чергового рангу має 

декілька негативних наслідків. Так, продовження строку перебування на 

посаді у межах певного рангу не заохочує до якісної роботи у два попередні 

роки, коли від позитивної оцінки залежить можливість присвоєння 

наступного рангу, а отже, зменшується можливість отримання премії. 

Відповідно, значно зменшується рівень доходу державного службовця та 

членів його сім’ї. Крім того, на сьогодні державний службовець має змогу 

дослужитись до значно нижчого рангу до виходу на пенсію, ніж було раніше. 

Така ситуація впливає й на розмір пенсії та матеріальної допомоги загалом.  

Відповідно, збільшення строку отримання чергового рангу можливо 

компенсувати через отримання додаткової премії за позитивне проходження 

оцінювання на другий рік. Для цього необхідно доповнити ч. 9 ст. 44 Закону 

України «Про державну службу» нормою такого змісту: «Державні 

службовці, які отримали позитивну оцінку за результатами оцінювання 

службової діяльності на другий рік з моменту отримання чергового рангу, 

підлягають преміюванню відповідно до цього Закону». Дана норма дозволить 

зберегти уже встановлену систему посад та забезпечити інтереси державних 

службовців щодо соціального захисту. Водночас важливо внести зміни, які 

стосуються самого розміру премій, оскільки вони виконуватимуть додаткову 

функцію, окрім заохочення. Так, зменшення оцінки з відмінної до позитивної 

не має позначитись на якості та мотивації державних службовців. Саме тому 

ст. 52 Закону України «Про державну службу» необхідно доповнити ч. 9, яка 

міститиме наступну норму: «Розмір премії державного службовця, який за 

результатами оцінювання службової діяльності за 2 рік після отримання 

чергового рангу отримав відмінну оцінку, повинен на 30%  перевищувати 

розмір премії державного службовця, який за результатами оцінювання 

службової діяльності на 2 рік після отримання чергового рангу отримав  

позитивну оцінку».  
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Слід також вдосконалити нормативно-правове регулювання 

дострокового отримання чергового рангу. Звісно, необхідно враховувати, що 

кількість та перелік таких підстав будуть залежати від напрямку діяльності 

державного органу. Саме тому необхідно розробити відповідний Порядок, і 

передати його на затвердження Кабінету Міністрів України. Затверджений 

його постановою Порядок дострокового отримання державним службовцем 

чергового рангу обов’язково повинен містити наступні норми права: «1. 

Керівники державних органів повинні до першого грудня кожного року 

створити та подати на затвердження  до Кабміну Перелік особливих 

досягнень для отримання чергового рангу достроково».  Даний Перелік 

дозволить закріпити чіткий алгоритм необхідних дій, а також зробити його 

більш стабільним та прогнозованим, оскільки зміни вноситимуться лише раз 

на рік. Крім того, така інформація буде загальнодоступною, що 

збільшуватиме рівність серед державних службовців та виступатиме засобом 

мотивації, а отже, й покращення рівня соціального захисту.  

Також необхідно у зазначеному Порядку передбачити таку підставу 

дострокового присвоєння чергового рангу, як виконання особливо 

відповідальних завдань, під якою варто розуміти «виконання державним 

службовцем поставлених безпосереднім керівником таких завдань, від 

правильної реалізації яких залежить або безпека життя та здоров’я населення, 

або комплексне втілення мети функціонування даного державного органу, 

або збереження державної таємниці, або нівелювання загрози національній 

безпеці, або створення перешкод для здійснення злочинів проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку, або підвищення рівня 

євроінтеграції та міжнародних зв’язків  України».  Таким чином, внесення 

даних змін до законодавства дозволить зміцнити довіру до державної 

служби, а також підвищити надійність соціального захисту, що надається 

державою, та зробити його конкурентоспроможним.   

Наступним негативним аспектом сучасного стану соціального захисту 

державних службовців є скорочення розміру та підстав для преміювання. 
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Щодо можливості зменшення обсягу прав державних службовців існують 

суперечки як серед практиків, так і серед науковців. На сьогодні, 

законодавець та Конституційний Суд України схильні до можливої зміни та 

обмеження попередньо передбачених у законодавстві прав осіб. Дана теза 

підтверджується аналізом змін до законодавства. Так, у ст. 47 попереднього 

Закону України «Про державну службу» № 4050-VI вказано, що  

«преміювання державних службовців здійснюється щомісячно відповідно до 

їх особистого внеску в загальні результати роботи; щорічно за результатами 

оцінювання службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки – до 100 

відсотків посадового окладу. Конкретні умови, порядок та розміри 

преміювання державних службовців визначаються положенням про 

преміювання відповідного державного органу, органу влади Автономної 

Республіки Крим або їх апарату» [376]. Тобто існувало декілька видів премій, 

що відрізнялись розміром та часом надання. Важливим було встановлення 

межі  – 100% посадового окладу, що значно заохочувало відмінну державну 

службу. Водночас відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 чинного Закону України 

загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може 

отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків 

фонду його посадового окладу за рік [68]. Таким чином, застосування премії 

як одного із інструментів соціального захисту значно зменшилось. У даному 

випадку мова йде не про поновлення такого ж розміру премії, а про 

забезпечення збалансованого використання коштів при застосуванні засобів 

соціального захисту. Відповідно, це може бути здійснено шляхом 

встановлення додаткових видів премій або ж надання пільг щодо відпочинку 

чи оздоровлення, які на сьогодні поширюються не на всіх державних 

службовців. Соціальний захист може бути здійснений також шляхом надання 

додаткових оплачуваних відпусток.  

Популярним є й інший підхід, прихильники якого стверджують, що 

необхідно повернути минулі норми права, оскільки їх скасування є 

порушенням Конституції України. Такий підхід використовується у 
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окремому Рішенні Конституційного Суду України по справі щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу I 

Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-

VIII. Так, суддя  О.В. Касмінін на обґрунтування своєї думки наводить 

наступні аргументи: «Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань 

призводить до порушення принципів соціальної, правової держави, ставить 

громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави. 

Верховна Рада України, виходячи з існуючих фінансово-економічних 

можливостей держави, та з метою збереження справедливого балансу між 

інтересами особи та суспільства має змогу запроваджувати, змінювати, 

скасовувати або поновлювати такі пільги, проте в законодавстві України 

немає визначення понять «фінансово-економічні можливості держави» та 

«справедливий баланс між інтересами особи та суспільства» [381].  Варто 

погодитись, що право держави змінювати розміри пільг та премій залежно 

від фінансової ситуації підриває довіру до неї та довіру до системи 

соціального захисту, оскільки вона створена саме з метою захисту від 

соціальних ризиків, до яких і відносяться кризові економічні ситуації. 

Справедливим також є зауваження щодо необхідності визначення критеріїв 

встановлення фінансово-економічних можливостей держави. Проте в межах 

даного дослідження стає зрозумілим, що відсутні механізми, які дозволяли б 

реалізовувати норми права із нечинного законодавчого акта. Саме тому 

доречніше вирішити проблему зменшення розміру премій шляхом 

розширення переліку підстав для їх застосування та встановлення 

мінімального їх розміру.  

Зменшення розмірів та ускладнення умов отримання премії для 

державного службовця в межах його соціального стану є негативним 

аспектом, оскільки премія більше не виступає реальним інструментом 

забезпечення добробуту. Проте вона і наразі залишається актуальним видом 

забезпечення інтересів та потреб державного службовця щодо своєї сім’ї 
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Отже,  недоотримання фінансового забезпечення з боку держави, яка 

виступає роботодавцем, що робить оплату праці на належному рівні її 

обов’язком, разом із забороною підприємницької діяльності спонукають 

державного службовця або ж до порушення корупційного законодавства, що 

матиме для нього негативні наслідки, або до звернення основної уваги на 

дозволені напрямки діяльності (викладацька чи творча діяльність), що 

призводить до та менш якісного виконання професійних обов’язків, а це 

може позначитися на можливості отримання премії. Таким чином, 

зменшення розміру премій суттєво негативно впливає як на реалізацію права 

державного службовця на комфортні та безпечні умови життя, так і права 

населення на якісні адміністративні послуги. 

Виходячи з вищезазначеного, пропонуємо п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону 

України «Про державну службу» доповнити нормою наступного змісту: 

«Загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може 

отримати державний службовець за рік, не може бути менший, ніж 20 

відсотків та не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового 

окладу за рік». Аналогічні зміни варто внести і до Типового положення про 

преміювання державних службовців, а саме ч. 2 розділу ІІ [231], де 

визначити, що «розмір місячної або квартальної премії державного 

службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат 

роботи державного органу з урахуванням встановлених критеріїв та не може 

бути меншим 15% від посадового окладу».  

Наступним негативним аспектом сучасного стану соціального захисту 

державних службовців є обмеження соціально-побутового забезпечення. З 

даного питання К.С. Зазерін вказує, що «однією з причин негативного 

ставлення населення до державної служби була і залишається проблема пільг 

та привілеїв, яка своєрідними чином трансформується у проблему 

соціального забезпечення. Незважаючи на те, що привілеї є об’єктивною 

необхідністю будь-якої управлінської структури і властиві всім країнам, в 

демократичних країнах вони зведені до розумних меж, оскільки привілеї не 
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сумісні з такими цінностями, як рівність, справедливість, свобода» [370, 

с. 270]. Поєднуючи дане твердження із тенденцією до зменшення та 

нерівномірного закріплення такого забезпечення залежно від напряму 

діяльності державних органів, зазначимо, що основною метою змін є 

створення рівних умов соціального захисту для державних службовців та 

іншої частини населення.  Проте, на відміну від звичайних працівників, 

умови оплати праці та трудових обов’язків, відповідальність яких може 

регулюватись та змінюватись залежно від домовленостей із роботодавцем, 

соціальний захист державних службовців менш гнучкий, а умови його менш 

конкурентоспроможні. Відповідно, ті привілеї, які отримують державні 

службовці, є способом врівноваження рівня добробуту. Звісно, важливо у 

цьому контексті дотримуватися розумної міри, оскільки встановлення 

надмірних пільг призведе до поглиблення нерівності у суспільстві. Основним 

інструментом, спрямованим на врівноваження, виступає  нормативно-

правове врегулювання даного питання із чіткими підставами та порядком 

соціально-побутового забезпечення.   

Відповідно до ст. 48 попереднього Закону України «Про державну 

службу», що присвячена соціально-побутовому забезпеченню, державний 

службовець має право на поліпшення житлових умов шляхом отримання 

службового житла. Крім того, державний службовець та члени його сім’ї, які 

проживають разом з ним, користуються в установленому порядку медичним 

обслуговуванням у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. 

Дане право зберігається й після виходу на пенсію [376]. Тобто можливо 

визначити декілька напрямів соціально-побутового забезпечення. Зокрема 

мова йде про забезпечення проживання, надання безкоштовних медичних 

послуг для державного службовця та членів його сім’ї. Особливістю можна 

вважати збереження таких привілеїв і після виходу на пенсію. Слід вказати, 

що забезпечення житлом спрямоване на створення комфортних умов та 

реальної можливості здійснювати державну службу. Проте безкоштовне 

медичне обслуговування є суперечливою пільгою, оскільки незрозуміло, 
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яким саме чином її використання сприяє якісному виконанню роботи та 

чому даною пільгою можуть володіти лише державні службовці, а не всі 

працівники. 

Саме тому під час реформування законодавства дану норму було 

повністю видозмінено. Так, відповідно до ст. 54 чинного Закону України 

«Про державну службу» визначено право на отримання житла та 

матеріальної допомоги [68]. Відповідно до Порядку надання державним 

службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань [234] матеріальна допомога може надаватись лише раз на рік, потреба 

у ній обґрунтовується не лише заявою від державного службовця, але й  

підтверджується відповідними документами. Крім того, розмір такої 

допомоги обмежений. Таким чином, отримання соціально-побутового 

забезпечення державним службовцем стало більш урегульованим та 

обмеженим.  

Дану ситуацію можна було б вважати об’єктивною, якби аналогічним 

обсягом прав на соціально-побутове забезпечення володіли усі без винятку 

державні та публічні службовці. Ст. 34 Закону України «Про дипломатичну 

службу» визначено, що держава компенсує медичне страхування та медичні 

послуги, оренду житла, а також отримання освіти та транспортні послуги 

[250]. Відповідно, використання аргументу щодо відсутності достатніх 

фінансово-економічних ресурсів у держави не є дійсним. Крім того, значно 

вищий рівень має й забезпечення публічних службовців. Так, відповідно до 

статей 138-141, 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям 

не просто надається житло, але й може бути здійснено поліпшення житлових 

умов, а також забезпечено охорону їх, членів сім’ї та майна, безоплатне 

медичне обслуговування [248]. Рівень соціального захисту судді є значно 

вищим у порівнянні з багатьма категоріями державних службовців, не 

говорячи вже про звичайних працівників, що негативно впливає на 

реалізацію принципу рівності. Аналіз даних норм права також свідчить про 

існування невідповідності та надмірності соціального захисту, а отже, 
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основною проблемою є саме відсутність належного соціального захисту. 

Під належним захистом слід розуміти достатній його рівень для забезпечення 

комфортних умов проживання та існування, які не порушують принципу 

рівності щодо надання безоплатних послуг з боку держави, та таких, що не 

суперечать та доповнюють діяльність державного службовця. Відповідно, 

необхідно доповнити ст. 54 Закону України «Про державну службу» нормою 

наступного змісту: «1. Державному службовцю можуть надаватись наступні 

види соціально-побутового забезпечення: службове житло, службовий 

транспорт та безкоштовне медичне обслуговування у закладах охорони 

здоров’я державної та комунальної власності. 2. Для підтвердження 

необхідності отримання будь-якого із видів соціально-побутового 

забезпечення необхідно звернутись до безпосереднього керівника у порядку 

та із переліком документів, визначених у Порядку отримання соціально-

побутового забезпечення державним службовцем. 3. У випадку 

підтвердженої необхідності державним службовцям може надаватись 

щорічна одноразова матеріальна допомога у порядку, визначеному ч. 2 даної 

статті». Таким чином, завдяки запропонованим змінам буде зменшено 

можливості для зловживання та необґрунтованого використання засобів 

соціального захисту, а також забезпечено можливість їх використання у 

випадку необхідності.  

Соціальний захист пов’язаний і з пенсійним забезпеченням. Хоча 

перенесення правового регулювання до спеціалізованого законодавства 

можна вважати позитивним кроком, проте на сьогодні існує й цілий ряд 

прогалин, що не дозволяють у повній мірі здійснювати такий соціальний 

захист. Так, насамперед це стосується перерахунку пенсій тим державним 

службовцям, на яких поширюється дія Закону України «Про державну 

службу» від 1993 року. Ст. 37-1 даного Закону визначено право на 

перерахунок розміру пенсії, що може бути здійснено після підвищення 

оплати праці тим державним службовцям, що працюють у момент звернення 

[225]. Але чинним законодавством даного права не передбачено, що можна 
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трактувати як звуження відповідного права. Таке звуження є порушенням 

конституційних положень, оскільки соціальний захист осіб, що знаходяться у 

вразливому становищі, а пенсіонери, які не можуть власною працею 

заробити на життя, знаходяться саме у такому становищі, є одним із 

ключових завдань держави. Крім того, вразливе становище пенсіонерів-

державних службовців викликає необхідність у забезпеченні стабільності. 

Відповідно, заборона на перерахунок пенсій може бути актуальною та 

правомірною лише по відношенню до тих державних службовців, що 

працюють у даний момент або ж працюватимуть у майбутньому.  

Крім того, проблемним є і встановлення мінімального строку роботи на 

державній службі для отримання права на пенсію державного службовця. 

Так, відповідно до ст. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» до таких осіб 

відносяться ті, що мають не менш як 20 або 10 років стажу на посадах, 

віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених 

статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України [282]. Слід 

погодитись із необхідністю наявності мінімального стажу для отримання 

пенсії саме державного службовця. Проте строки у 20 та 10 років занадто 

надмірні, особливо щодо тих осіб, що вступили на державну службу у 

старшому віці. Саме тому видається доцільним визначити декілька можливих 

строків, які б застосовувались залежно від конкретних ситуацій. Так, якщо 

особа вступила на державну службу після 50 років або ж працювала останні 5 

років до виходу на пенсію, то вона повинна теж мати право на пенсію 

державного службовця. Така норма дозволить здійснити соціальний захист 

щодо таких соціальних ризиків, як настання пенсійного віку та 

дискримінація при отриманні роботи за віком.  

Отже, неможливість перерахунку пенсій державних службовців-

пенсіонерів робить розмір їх пенсійного забезпечення невідповідним 

сучасним економічним умовам, а отже, не здатним забезпечувати навіть 

мінімальні потреби щодо існування. Крім того, порушення стабільності та 
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розумних очікувань щодо права на перерахунок безпосередньо порушує 

права даних державних службовців не лише на пенсію, але й на свободу дій, 

на життя та охорону здоров’я, на захист, оскільки порушення здійснено на 

рівні закону та стосується усіх державних службовців. 

Таким чином, необхідно удосконалити ст. 10 розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про державну службу» [68] шляхом 

викладу у такій редакції: «Державні службовці, які на день набрання 

чинності цим Законом займають посади державної служби та мають не менш 

як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад 

державних службовців, визначених статтею 25 Закону України «Про 

державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 

із наступними змінами) та актами Кабінету Міністрів України, або займають 

такі посади останні 5 років перед виходом на пенсію мають право на 

призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну 

службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із 

наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 

20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних 

службовців». Крім того, дану норму варто доповнити ч. 2, відповідно до якої 

«державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом 

знаходяться на пенсії або володіють необхідним стажем для призначення 

пенсії, мають право отримувати її відповідно до статті 37 Закону України 

«Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, 

ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не 

менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад 

державних службовців». Дані зміни дозволять зробити систему пенсійного 

забезпечення державних службовців більш справедливою та захистити 

соціальні інтереси державних службовців на пенсії. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна стверджувати, що 

запровадження даних змін матиме комплексний позитивний характер. Варто 

також наголосити на необхідності збалансування правового статусу 
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державного службовця, як особи, що реалізує функції та завдання 

держави, та як працівника, що забезпечує власну потребу у добробуті та 

існуванні. Засоби соціального захисту державних службовців повинні бути 

розширені, як і обсяг їх фінансування. Водночас для уникнення свавільного 

їх використання повинно бути вдосконалено нормативно-правове 

регулювання порядку реалізації та підтвердження потреби й цільового 

використання наданої державному службовцю допомоги.  

 

5.2 Характеристика зарубіжного досвіду соціального захисту 

державних службовців та можливість його адаптації в Україні 

 

Кожна країна має власний досвід у сфері адміністративних реформ, під 

час яких деякі країни орієнтувалися на всебічні перетворення, інші – 

прагнули тільки модернізувати сферу державного управління. Але 

адміністративну реформу не можна вважати завершеною ні в одній країні 

світу. Як свідчить досвід останніх десятиліть, є всі підстави вважати, що 

адміністративні реформи перетворюються в постійний елемент державного 

управління, тобто вони носять безперервний характер, і в них існує постійна 

необхідність [382, с. 26]. Дослідження відповідного зарубіжного досвіду 

дозволить впровадити в національну систему соціального захисту державних 

службовців ефективні та перевірені елементи, що дасть можливість обрати 

найбільш доцільний вектор розвитку даного напрямку забезпечення 

державної служби. При цьому постійна модернізація державної служби та 

усіх її складових частин сприяє забезпеченню ефективного функціонування 

державних інституцій з метою належного адміністрування суспільних 

відносин.  

Відзначимо, що спочатку важливо виокремити необхідну групу країн, 

досвід яких у правовому регулюванні соціального захисту варто вивчити. Із 

нього потрібно виділити лише ті новели, запровадження яких у національне 
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законодавство дозволить сформувати дійсно ефективні способи та засоби 

соціального захисту державних службовців. 

Дослідженням зарубіжного досвіду, в тому числі соціального захисту 

державних службовців, займалися такі вчені: В.Д. Бакуменко, 

К.К. Баранцева, І.С. Бондар, І.А. Василенко, А.С. Головачова, В.Г. Горник, 

І.А. Грицяк, І.О. Драган, С.Е. Зелінський, М.І. Лахижа, І.П. Лопушинський, 

Ю.Ю. Кізілов, А.В. Кірмач, Т.І. Марішенкова, Н.М. Мельтюхова, 

Н.М. Неумивайченко, В.В. Полтавський, С.І. Пономаренко, Л.В. Сергієнко, 

Є.С.  Чорноног, Л.А. Шереметьєва, В.В. Шпачук. 

С.Е. Зелінський відзначає, що у ході історичних подій у кожному 

суспільстві формувалося власне розуміння функцій держави в залежності від 

соціальних характеристик, національної філософії, менталітету, ідеології, 

віросповідання і традицій. Сьогодні в організаційно-правовій структурі 

державної служби можна виділити наступні моделі: 1) романо-германська 

(кар’єрна); 2) англосаксонська (позиційна), 3) трудова; 4) ісламська; 

5) східно-азіатська (елітна); 6) корпоративна; 7) менеджеральна 

(постбюрократична) [382, c. 38]. Вважаємо, що найбільш доцільним є 

вивчення досвіду країн, які за організаційно-правовою структурою державної 

служби подібні до України, оскільки це дасть найбільш релевантні 

результати дослідження з метою їх подальшого ефективного впровадження. 

Так, основною рисою кар’єрної моделі, яку впроваджено у Франції, 

Німеччині, Австрії та Естонії, є орієнтація на закритість кар’єри та 

нематеріальні пільги і гарантії на державній службі (соціальний захист 

державних службовців, пенсійні гарантії, стабільність статусу). Враховуючи 

подібність орієнтирів забезпечення державної служби, вважаємо, що саме 

досвід країн кар’єрної моделі щодо забезпечення соціального захисту 

державних службовців необхідно дослідити. 

Основним нормативним актом, що регулює діяльність німецьких 

чиновників, є Федеральний закон про чиновника 1971 року. Цей Закон, з 

точки зору мотивації, орієнтований на матеріальне стимулювання. 
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Матеріальне стимулювання німецьких чиновників складається із 

основного окладу, територіальної надбавки, надбавки на дітей, за вислугу 

років, за звання [383, c. 130]. При цьому визначальним, на нашу думку, є те, 

що конституційною основою оплати праці службовців ФРН є принцип 

«утримання» – один з основних принципів статусу чиновника (Sorgepflicht). 

Держава має дбати про благо службовця і благо його сім’ї, надавати 

допомогу і захищати його в період трудової діяльності. Фактично держава 

платить не за працю службовця, а оплачує його функцію. Оплата праці має 

бути співмірною і відповідати займаній посаді. Вона повинна забезпечити 

працівникові можливість повністю присвятити себе роботі, оскільки лише 

фінансово незалежний службовець може самовіддано працювати на державу 

[384, c. 52]. Отже, на основі даного принципу запроваджено стандарт 

забезпечення державного службовця, що передбачає одночасне ефективне 

здійснення ним своїх обов’язків та відсутність необхідності у здійсненні 

корупційних діянь. 

Так, зокрема, рівень оплати праці федеральних державних службовців 

Німеччини регулюється Федеральним законом про заробітну плату від 23 

травня 1975 року зі змінами і доповненнями [385]. Цей Закон регулює оплату 

праці федеральних державних службовців за винятком почесних чиновників, 

федеральних суддів, а також народних засідателів, солдатів-контрактників та 

солдатів строкової служби. Зауважимо, що до складу німецьких державних 

службовців належать: чиновники державного апарату; судді; вчителі; 

викладачі вищих навчальних закладів; військовослужбовці; поліція; пожежна 

служба; працівники пошти, залізниці, державних банків; працівники 

медичних установ [386]. Оплата праці в кожній із земель регулюється 

власним земельним законом, який не повинен суперечити федеральному 

[385]. Заробітна плата складається з таких виплат: базового окладу; 

додаткових виплат для викладачів, що мають повну зайнятість як керівники 

чи члени керівних органів у вищій школі; сімейної доплати; надбавки; 

відшкодування; плати за перебування за кордоном. Також до заробітної 
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плати передбачені такі доплати: доплата за стаж, річна спеціальна 

виплата, доплата з фонду економії заробітної плати [385]. Загальний розмір 

премій і надбавок за ефективність праці, що призначається роботодавцем 

протягом календарного року, не повинен перевищувати 15% від загального 

окладу службовців. Премії та надбавки за ефективність праці не 

враховуються під час визначення розміру пенсій службовців. 

Державним службовцям гарантуються соціальні виплати, що 

включають пенсійне забезпечення, матеріальну допомогу, забезпечення сім’ї 

після смерті державного службовця, компенсації при нещасних і в інших 

особливих випадках. Їм також гарантується оплата витрат у разі зміни місця 

проживання у зв’язку із службовою необхідністю [387, c. 74]. Таким чином, в 

Німеччині існує досить широкий спектр можливих надбавок та виплат, які 

впроваджено з метою соціального захисту державних службовців. При цьому 

відповідні виплати передбачені у зв’язку із досить широким переліком 

можливих юридичних фактів, пов’язаних із різним життєвими обставинами. 

При умові впровадження подібного регулювання в Україні рівень 

соціального захисту підвищиться, однак на даному етапі розвитку економіки 

України подібні витрати, на нашу думку, недоцільні.  

Водночас досить цікавою, з наукової точки зору, є запроваджена у 

Німеччині сімейна доплата, розміри якої також залежать від групи оплати 

праці та сімейного стану [385]. Загалом виділяють два рівні доплати, що 

залежать від сімейного стану державного службовця. До першого рівня 

належать: одружені службовці, судді та солдати; овдовілі службовці, судді та 

солдати; розлучені особи, які мають зобов’язання перед колишнім чоловіком 

чи дружиною щодо утримання; службовці, судді та солдати, які проживають 

разом з іншими особами і мають перед ними законодавчо зумовлені чи 

морального характеру зобов’язання щодо надання допомоги. До другого  

рівня – державні службовці, судді, солдати, які підпадають під дію закону 

про виплату грошей дітям. Подальші рівні залежать від кількості дітей у 

сім’ї. Сімейна доплата державним службовцям Німеччини надається, якщо 
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сім’я має більш як одну дитину, а з урахуванням другої та кожної 

наступної дитини  сімейна доплата збільшується. 

Враховуючи вищенаведене, можемо відзначити, що соціальний захист 

державних службовців в Німеччині характеризується наступними 

особливостями: 

1) фінансовою незалежністю (держава намагається здійснити 

достатній рівень фінансування державного службовця, який забезпечить 

відсутність у нього необхідності у додатковому заробітку); 

2) співмірністю (рівень соціального захисту, зокрема фінансового 

забезпечення, напряму залежить від займаної посади);  

3) багатовекторністю (соціальний захист державних службовців 

включає  значну кількістю різноманітних за своєю підставою виплат).  

Франція належить до країн з кар’єрною (закритою) моделлю державної 

служби. Особливістю проходження державної служби у Франції є те, що 

державний службовець, вступивши на службу, вже не піде з неї до пенсії, 

поступово просуваючись по службових щаблях. В основі ієрархії посад 

чиновників лежать чотири категорії, які включають кілька рангів, що є 

основним ланцюгом кар’єрної класифікації у Франції. Ранги дають право на 

зайняття низки відповідних посад і є важливою гарантією стабільності 

чиновника. Вони, в свою чергу, поділяються на ступені. Державних 

службовців Франції поділено на три корпуси: державний, територіальний та 

госпітальний. Окремий статус, закріплений у відповідних статутах, 

передбачений для парламентарів, магістратів судової системи та військових 

[388, c. 144]. Концепція проходження державної служби Франції, включаючи 

добір, призначення на посаду, професійну кар’єру, оцінювання ефективності 

роботи службовця протягом професійної діяльності, ґрунтується на 

наступних факторах: державна служба потребує від працівника специфічних 

якостей і повної віддачі службі державі; державна служба дає впевненість в 

тому, що добросовісне виконання працівником його службових обов’язків 

гарантує йому стабільне матеріальне забезпечення, яке поступово 
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підвищується; державна служба добирає і закріплює на посаді найбільш 

цінні кадри, які забезпечують їй високий престиж у суспільстві [389, с. 24]. 

Таким чином, сама концепція побудови державної служби у Франції включає 

необхідність забезпечення посад у державному апараті добросовісними 

службовцями, які мають найвищу кваліфікацію. За зразкове виконання 

обов’язків держава гарантує відповідним службовцям необхідний та 

належний соціальний захист з метою забезпечення комфортного виконання 

ними обов’язків. На нашу думку, відповідні принципи мають важливе 

значення для формування мотиваційної складової в осіб, які претендують на 

вакантні посади в державному апараті, що, відповідно, відображається на 

престижності державної служби. 

Стабільність кар’єри французького державного службовця ґрунтується, 

по-перше, на переміщеннях за вислугою років, по-друге, на гарантуванні 

зайнятості протягом здійснення кар’єрного просування, адже згідно з чинним 

законодавством державний службовець не може бути звільнений з роботи до 

виходу на пенсію за віком (окрім випадків звільнення за власною 

ініціативою) і йому за будь-яких реорганізацій повинна бути надана 

можливість обіймати іншу посаду державного службовця [390, c. 45].. 

Хороший рівень матеріального стимулювання є необхідною умовою 

розвитку французьких державних службовців. Законодавство Франції про 

державну службу передбачає, що посадовий оклад державного службовця –  

це певний елемент статусу, засіб існування, його винагорода за кваліфікацію. 

Закон про загальний статус чиновників від 19 жовтня 1946 року [391] 

встановив таку структуру винагороди для французьких державних 

службовців: оклад, надбавка сімейним, квартирні гроші, премії, оплата іншої 

посади. Посадовий оклад у французькому законодавстві залежить лише від 

рангу посади. Мінімальний посадовий оклад складає 120% прожиткового 

мінімуму. 

У Франції заробітна плата службовців включає такі складові: основна 

плата, додаткова винагорода і соціальні пільги. Виплата основної плати  
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здійснюється на підставі жорсткої системи. Згідно із ст. 20 Загального 

статуту заборонено виплату ще не виконаної роботи, тобто прив’язка 

робиться безпосередньо до тієї роботи, що вже зроблена. Причому оплата не 

поширюється на ті трудові функції, які не входять у коло посадових 

обов’язків особи, встановлених відповідним законодавством. Державний 

службовець не має права претендувати на оплату часу вимушеного прогулу, 

якщо він відсторонений чи звільнений. Якщо буде визнана вина 

адміністрації, то лише у такому разі держслужбовець може бути наділений 

правом на отримання компенсації (відшкодування). За час участі у страйку 

держслужбовець також не одержує плату, навіть якщо страйк тривав 

неповний робочий день. Законом передбачено вимогу стосовно 

добросовісного виконання службовцем своїх обов’язків, інакше він може 

бути взагалі позбавлений права на винагороду. При цьому держслужбовець 

не може ухилятися від отримання плати, він зобов’язаний її приймати. Це 

робиться з метою підтримки престижності державної служби [392, c. 83]. У  

даному випадку ми не можемо погодитись із  позицією французького 

законодавця щодо відсутності оплати надурочних робіт. З одного боку, 

законодавець таким чином захищає службовців від виконання та бажання 

виконання додаткових робіт, а з іншого – при необхідності залучення 

службовців до певних робіт, у них буде повністю буде відсутня мотивація, 

що, на нашу думку, негативним чином впливає на престиж служби, який у 

Франції намагаються підтримувати.  

На початку кар’єри службовці отримують, як правило, менше, ніж 

працівники державних господарських підприємств а особливо приватних 

фірм. Але з роками плата державного службовця безперервно зростає і в 

кінці служби він отримує зазвичай більше. Це забезпечує стабільність 

положення посадовця держави, його впевненість у майбутньому. При цьому 

постійна плата є, по суті, своєрідною формою гарантованої оплати праці. Але 

часто її бракує. Тому Загальний статут передбачає такі види додаткових 

виплат: надбавку на проживання, надбавку на членів сім’ї, а також інші 
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виплати, встановлені законами та підзаконними актами [392, c. 83]. Отже, 

можемо констатувати, що французький законодавець використовує досить 

цікавий підхід до визначення розміру виплат державним службовцям. Так, 

фактично основна гарантована заробітна плата повинна покривати ряд 

необхідних для життя та комфорту окремого службовця витрат. Якщо у 

нього з’являються додаткові витрати, пов’язані із сім’єю, необхідністю 

забезпечити себе житлом, то держава фактично компенсує відповідні 

витрати. Вважаємо, що даний підхід є досить зваженим та ефективним у 

контексті раціонального використання бюджетних коштів. 

Викликає інтерес і досвід Франції щодо запровадження надбавки на 

проживання. Зокрема відповідно до статті 9 Указу № 85-1148 від 24 жовтня 

1985 року, що стосується оплати праці цивільних та військових працівників 

держави, персоналу органів місцевого самоврядування та персоналу 

державних лікарень [393], допомога на проживання призначається агентам, 

згаданим у статті 1 цього Указу, які мають рейтинг або займають роботу, до 

якої безпосередньо додається індекс державної служби, що належить до 

однієї з категорій, зазначених у статті 4 цього Указу. Це відшкодування 

обчислюється на основі їх заробітної плати за умови пенсійних відрахувань 

відповідно до визначених ставок. 

Працівники, заробітна плата яких менша або рівна тій, що відповідає 

підвищеному індексу 298 (валовий індекс 308), отримують допомогу на 

проживання, пов’язану з цим індексом. Допомога на проживання змінюється 

в тих же пропорціях, що і зарплата, яка підлягає пенсійним відрахуванням. 

Указом № 85-1148  від 24 жовтня 1985 також визначено, що ставки 

надбавки на проживання встановлюються відповідно до територіальних зон 

зменшення заробітної плати. Їх розмір врегульовується статтею 3 Указу від 

30 жовтня 1962 року. Чиновники, призначені до муніципалітету, що входить 

до муніципальної міської агломерації, розмежованої під час останнього 

перепису населення, проведеного Національним інститутом статистики та 

економічних досліджень, отримують найвищий показник, застосований у цій 
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агломерації [393]. Вважаємо, що зазначена диференціація розміру виплат 

в залежності від зони проживання державного службовця є досить важливою, 

оскільки дозволяє забезпечити державним службовцям, які працюють та 

проживають у районах із більш дорогою вартістю проживання, соціальний 

захист достатнього рівня, водночас вона захищає інтереси держави щодо 

невиправдано великих витрат на відповідні доплати для державних 

службовців, які проживають у районах із невисокою вартістю проживання.  

Аналіз досвіду впорядкування соціального захисту державних 

службовців у Франції дає підстави зробити висновок, що він у даній країні 

характеризується наступними особливостями: 

1) стабільністю (рівень соціального захисту поступово, але 

стабільно підвищується в міру проходження державної служби особою 

протягом усього життя);  

2) націленістю на результат (фінансове забезпечення державного 

службовця напряму залежить від ефективного виконання ним своїх 

обов’язків і досягнення поставлених перед ним цілей та задач);  

3) обмеженістю (з метою збільшення особистого фінансового 

забезпечення державному службовцю не дозволяється виконувати більший 

обсяг робіт, ніж передбачено його функціональними обов’язками; у випадку 

виконання більшого обсягу робіт, додаткового забезпечення службовець не 

отримує). 

Закон про оплату праці Австрійської Республіки виокремлює 10 

тарифікаційних груп службовців: 1) службовці загального управління; 

2) судді і державні адвокати; 3) викладачі університетів; 4) вчителі, шкільні і 

фахові інспектори та чиновники служби нагляду за школою, службовці 

виконавчої гілки влади та службовці охорони; 7) військові службовці: 

рядовий склад та професійні офіцери; 8) службовці пошти та зв’язку; 

9) службовці лікувальних закладів та установ; 10) службовці адміністрації 

управління пошти та зв’язку [394]. Сучасна система заробітної плати на 

публічній службі Австрії запроваджена реформою заробітної плати 1994 
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року. Згідно із законом про заробітну плату кожен державний службовець 

належить до певної групи оплати праці [394]. Наразі існує 19 рівнів 

тарифікації заробітної плати. Рівень заробітної плати прив’язаний також до 

службового просування, яке залежить від стажу, робочого місця (посади) та 

результатів праці. 

Місячна оплата праці державного службовця Австрії включає 

фіксований посадовий оклад і можливі надбавки: надбавка за вислугу років; 

службова надбавка; функціональна надбавка; надбавка управлінської 

служби; надбавка застосування, обслуговування, виконавчої служби; 

надбавка військової служби; надбавка вихователя, надбавка у зв’язку з 

підвищенням цін. Місячна заробітна плата виплачується першого числа 

кожного місяця. Якщо перше число припадає на неробочий день, то виплата 

здійснюється заздалегідь у попередній робочий день. Окрім місячних виплат 

передбачено також особливий щоквартальний платіж у розмірі 50% 

місячного окладу. Термінами виплати особливого щоквартального платежу є: 

за перший квартал – 01 березня, другий – 01 червня, третій – 01 вересня, 

четвертий – 01 грудня. Виплачуються також кошти за сумлінну службу 

службовцям, які пропрацювали на державній службі 25 чи 40 років. Розмір 

виплати при досягненні 25-річного перебування на службі становить 200%, а 

40-річного – 400% місячного окладу. Якщо службові відносини 

завершуються смертю службовця, то виплата здійснюється спадкоємцям 

покійного в розмірі 150% посадового окладу [394]. 

З наведеного аналізу можна зробити висновок, що соціальний захист 

державних службовців Австрії має наступні особливості: 

1) широка диференційованість (розмір окладу визначається за 

одним із 19 тарифів та залежить не лише від займаної посади, але й від стажу 

та результатів виконання службових обов’язків); 

2) пожиттєва спрямованість (соціальний захист характеризується 

стимулюванням державних службовців до виконання своїх обов’язків 

протягом максимально довгого строку, зокрема впровадженням доплат за 25-  
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та 40-річну роботу у розмірі 200 та 400 відсотків місячного окладу 

відповідно. 

Досить цікавим, на нашу думку, є досвід Естонії, яка отримала 

незалежність з моменту розпаду Радянського Союзу. Проте вона, на відміну 

від України, змогла за порівняно короткий проміжок часу побудувати 

конкурентоспроможну економіку, яка не в останню чергу залежить від 

ефективності державної служби та вмотивованості кожного окремого 

службовця.  

Заробітна плата посадової особи в Естонії складається з основної 

зарплати, змінної заробітної плати та доплат, передбачених підпунктами 38 

(3), 39 (6), 40 (3) та (4) та 57 Закону про державну службу [395]. При цьому 

базовою заробітною платою в даній країні прийнято вважати фіксовану 

складову заробітної плати, яка визначається, виходячи з обов’язків посади та 

знань, навичок та досвіду посадової особи, яка працює на цій посаді. При 

Основна зарплата чиновника, як правило, не зменшується в односторонньому 

порядку. Хоча, як виняток, вона може бути знижена за таких умов: 

1) коли спостерігається загальний економічний спад та скорочення 

бюджету органів державної влади, необхідне для підтримки довіри до 

економічного середовища; 

2) коли зниження зарплати не перевищує відсоток, на який 

зменшується бюджет державного управління. 

При цьому, якщо відповідні підстави зникли і фонд заробітної плати 

адміністративного органу збільшився за рахунок збільшення його бюджету, 

такий орган повинен знайти можливість відновити попередній розмір 

основної зарплати. 

Змінна заробітна плата згідно із статтею 61 Закону про державну 

службу – це нерегулярна складова заробітної плати посадової особи, яка 

може виплачуватися як змінна зарплата у вигляді додаткової винагороди за 

додаткові службові обов’язки або як винагорода за виняткові заслуги. Змінна 

заробітна плата може бути додана до базової заробітної плати посадової 
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особи протягом календарного року і складати до 20 відсотків річної 

базової зарплати чиновника [395]. Фактично змінною заробітною платою в 

Естонії називають премію, при цьому важливим є незвичне обмеження 

відповідної доплати: розмір заробітної плати, який є базою для встановлення 

обмеження дорівнює річній заробітній платі державного службовця. За 

відсутності обмежень відповідна премія може бути нарахована один раз на 

рік, у такому випадку вона перевищуватие 2 розміри місячної заробітної 

плати службовця, що, на нашу думку, має досить високий мотиваційний 

потенціал стосовно виконання держаним службовцем встановлених вимог 

щодо її отримання. 

Окремо слід відзначити, що за державними службовцями 

закріплюється обов’язок щодо виконання службових функцій поза робочим 

часом. Згідно із статтею 38 Закону про державну службу [395] за здійснення 

службових обов’язків у позаробочий час посадова особа отримує 

компенсацію у розмірі, що становить не менше 1/10 її основної заробітної 

плати, або за її бажанням – додаткову відпустку тривалістю не менше 1/4 

тривалості понаднормової роботи. У випадку, коли державний службовець в 

Естонії працює понаднормово, то державний орган повинен компенсувати 

понаднормовий робочий день, виплативши в 1,5 рази більший розмір його 

основної заробітної плати, або за бажанням посадової особи надати 

додатковий час для відпочинку, що дорівнює понаднормовій роботі. 

Якщо робочий час посадової особи припадає на нічний час, їй 

виплачується погодинна ставка в розмірі 1,25 рази за нічну винагороду, якщо 

це зобов’язання не включено до його посадової інструкції та не враховується 

при визначенні його основної зарплати. Водночас досить цікавим видається 

збільшення виплати у випадку, коли робочий день припадає на державне 

свято: виплачується подвійна основна зарплата за роботу у відповідне 

державне свято. 

Доплата державному службовцю також здійснюється, якщо його 

призначено виконувати роботу відсутньої посадової особи. Такому 
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службовцю виплачується надбавка до посадового окладу, яка 

розраховується пропорційно розміру переданих обов’язків. При цьому 

державний службовець, який заміняє відсутню посадову особу, повністю 

зберігає свою діючу зарплату.  

На відміну від України, де заробітна плата виплачується не рідше двох 

разів на місяць, в Естонії здійснення виплат проводиться не рідше одного 

разу на місяць. Водночас частиною 3 статті 62 Закону про державну службу 

передбачено, що заробітна плата та інші винагороди перераховується на 

банківський рахунок, визначений державним службовцем. Тобто кожен 

службовець має право самостійного вибору обслуговуючого банку. На 

даному етапі в Україні також розпочинається подібна практика [396], що 

вказує на адаптацію відповідних процесів до практики їх здійснення в 

Європейському Союзі. 

Вважаємо, що особливу увагу слід звернути на положення частини 5 

статті 62 Закону про державну службу Естонії, якою передбачено, що в разі 

несвоєчасної виплати заробітної плати, адміністративний орган виплачує 

відсотки за заборгованість за кожен день прострочення відповідно до § 113 

Закону про зобов’язання [395]. Таким чином, державні службовці в Естонії 

отримують додаткові гарантії при несвоєчасній виплаті заробітної плати. 

Вибір пені як способу забезпечення виконання зобов’язання із виплати 

заробітної плати цілком відповідає її правовій природі, тобто сплаті окремо 

визначеної суми за фактичне користування чужими коштами до моменту 

виконання зобов’язання із виплати. 

Досить значимим у соціальному захисті держаних службовців Естонії є 

те, що виплата заробітної плати здійснюється протягом розумного періоду 

часу, якщо від службової особи не можна очікувати виконання обов’язків у 

разі короткочасних особистих чи сімейних перешкод [395]. Фактично даною 

нормою встановлено виплату лікарняних, однак її дію поширено також і на 

інші обставини, за яких державний службовець не виконує своїх обов’язків, 

причому відповідний перелік обставин фактично не є вичерпним. Строк 
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виплати заробітної плати за даних обставин також не обмежений чіткими 

рамками, лише вимагається ознака розумності такого строку. Крім того, 

додаткова гарантія соціального захисту забезпечується тим, що виплачується 

саме заробітна плата, яка не зменшується та не розраховується за певними 

формулами, як, наприклад лікарняні в Україні. 

Системний аналіз наведеного свідчить, що соціальний захист 

державних службовців в Естонії має наступні особливості: 

1) комплексний характер (фінансове забезпечення державних 

службовців складається із комплексу виплат, який включає не лише 

посадовий оклад, але й ряд додаткових доплат, зокрема доплати за взяту 

додаткову роботу, за нічні зміни або роботу у державні свята);  

2) безрезультатний характер (законодавство про соціальний захист 

державних службовців в Естонії не вимагає від них досягнення певного 

результату від виконання ними своїх службових обов’язків та не ставить у 

залежність від такого результату розмір окладу чи додаткових доплат. Крім 

того, заробітна плата виплачується без зміни своєї правової природи навіть у 

випадку, якщо державний службовець взагалі не виконує свої обов’язки 

через ряд важливих причин). 

Можливість адаптації зарубіжного досвіду соціального захисту 

державних службовців в Україні. 

М.І. Лахижа зазначає, що трансформація суспільства та модернізація 

публічної адміністрації в посткомуністичних країнах тісно пов’язані з 

глобалізацією та європейською інтеграцією. Зміни в цих державах 

відбуваються з урахуванням принципів європейського адміністративного 

простору, під впливом та з допомогою зовнішніх сил, зацікавлених у 

демократизації посткомуністичних країн та їх інтеграції в Європейський 

Союз (ЄС). Усвідомлення можливості інтеграції до ЄС служить значним 

стимулом для трансформації суспільств у країнах Центральної та Східної 

Європи (ЦСЄ), що знайшло підтвердження на практиці. [397, с.73]. Досвід 

держав-кандидатів на вступ до ЄС свідчить, що уникнути реформ 
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неможливо. Потреба в реформах зумовлена трьома об’єктивними 

чинниками, які сьогодні не може проігнорувати жодна європейська держава, 

до яких належать наступні: 1) глобалізація та європеїзація; 2) демократизація 

суспільного життя; 3) ринкова економіка. Неспроможність адаптуватися до 

існування в умовах сучасного світу породжує багато проблем, зменшує 

конкурентоспроможність держави, знижує рівень життя, призводить до 

частої зміни влади тощо [398, c. 30]. Можемо зробити висновок, що питання 

можливості адаптації зарубіжного досвіду соціального захисту державних 

службовців продиктоване необхідністю забезпечення належного 

функціонування державної служби, концепція якої підлягає реформуванню в 

цілях приведення її у відповідність із загальноєвропейським принципам та 

впровадження належної конкурентоспроможності держави.  

Водночас реформування публічної адміністрації вимагає досить 

значних інвестицій, а її функціонування передбачає наявність необхідних 

матеріальних та фінансових ресурсів. Наприклад, важливо домогтися 

конкурентоспроможності держави на ринку праці, що дасть змогу мати кадри 

високої кваліфікації. Економія повинна досягатися не завдяки зниженню 

зарплат державних службовців, а за рахунок значного зростання 

ефективності дій публічної адміністрації. Скорочення кількості державних 

службовців не повинно бути самоціллю, воно має пов’язуватися з ретельним 

функціональним обстеженням органів влади для уникнення дублювання 

функцій [398, c. 41]. Ми цілком погоджуємось із наведеною тезою та в 

контексті впровадження новел соціального захисту державних службовців 

вбачаємо за доцільне зауважити, що встановлення додаткових гарантій 

супроводжується необхідністю фінансування їх функціонування і  

відповідним збільшенням видатків бюджету на державну службу. Таким 

чином, вивчення можливості впровадження додаткових гарантій соціального 

захисту та їх адаптація до зарубіжного досвіду потребує додаткового 

ґрунтовного економічного аналізу необхідності та можливості 
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запровадження відповідних гарантій на кожному окремому етапі розвитку 

держави.  

У зарубіжному досвіді організації соціального захисту державних 

службовців у першу чергу привертає увагу впровадження Німеччиною 

доплати державним службовцям на дитину. Законодавство України не 

містить подібного правового регулювання.  

Право на таку допомогу міститься лише в Законі України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» [399] та постанові Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім’ям із дітьми» [400]. Однак у зазначених 

актах правова природа допомоги є іншою, оскільки вона пов’язується лише із 

фактом народження дитини без виокремлення особи, яка таку допомогу 

отримує.  

Впровадження ж доплати до заробітної плати державного службовця 

пов’язується не лише із фактом народження дитини, але і з фактом наявності 

службових відносин та виконанням особою окремих обов’язків з метою 

функціонування держави. Отже, з правової точки зору, на наше переконання, 

впровадження відповідного правового регулювання буде доцільним. 

З метою впровадження досвіду Німеччини щодо наявності доплат 

державним службовцям, пов’язаних із народженням та вихованням дітей, 

пропонуємо внести наступні зміни до українського законодавства:  

1) частину 2 статті 50 Закону України «Про державну службу» 

доповнити пунктом 7 «сімейні надбавки»; 

2) статтю 52 Закону України «Про державну службу» доповнити 

частиною 6-1 наступного змісту: 

«6-1. Сімейна надбавка державним службовцям, в сім’ях яких 

виховуються та проживають неповнолітні діти, встановлюється на рівні 

20 відсотків посадового окладу державного службовця за кожну дитину 

віком до 14 років та на рівні 10 відсотків посадового  окладу державного 

службовця за кожну дитину віком від 14 до 18 років». 
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Відзначимо, що відповідна пропозиція надається з  метою 

створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей 

державних службовців, що відповідає спрямованості України на 

забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній 

системі соціального захисту населення. 

На нашу думку, відповідна новела значно підвищить рівень 

соціального захисту державних службовців та престиж державної служби в 

цілому. Також відповідні зміни дозволять зменшити навантаження на 

сімейний бюджет державних службовців та покрити частину витрат, 

пов’язаних із утриманням та вихованням дітей, що, в свою чергу, зменшить 

відтік кваліфікованих службовців до приватного сектору в пошуках 

достатнього доходу. Окрім того, запровадження сімейної надбавки до 

заробітної плати державних службовців позитивно впиватиме на 

демографічну ситуацію в країні, що сприятиме її ефективнішому розвитку. 

При цьому пропонується диференціювати розмір надбавки в залежності від 

віку дитини, оскільки максимальний розмір витрат на утримання припадає 

саме на вік до 14 років. 

Ще однією новелою, яку, на наш погляд, доцільно впровадити з метою 

покращення соціального захисту державних службовців, є діюча в Естонії 

вимога щодо виплати компенсації, пов’язаної із несвоєчасною виплатою 

заробітної плати. На даному етапі відповідне правове регулювання на рівні 

законодавства про державну службу в Україні відсутнє, що потребує від 

службовців звернення до суду з вимогою про виплату заробітної плати та 

покриття додаткових втрат. 

З метою запровадження обов’язку держаних органів щодо виплати 

компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату державним 

службовцям пропонуємо статтю 50 Закону України «Про державну службу» 

доповнити частиною 5-1 наступного змісту: 

«5-1. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати, державному 

службовцю виплачується пеня в розмірі облікової ставки Національного 
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банку України за кожен день прострочення. Нарахування пені 

здійснюється уповноваженим органом та виплачується одночасно з 

виплатою суми заборгованості». 

Відповідні зміни дозволять підвищити рівень соціального захисту 

державних службовців за рахунок дисциплінування уповноваженого органу 

щодо виплати заробітної плати у строки, передбачені законодавством, а 

також зменшення негативного ефекту, пов’язаного із неможливістю 

використання державним службовцем зароблених коштів та вірогідним їх 

залученням шляхом отримання позик з метою забезпечення існування та 

утримання сім’ї. У випадку порушення відповідного обов’язку щодо 

нарахування та виплати суми пені за несвоєчасну виплату заробітної плати, 

за державним службовцем залишається право на звернення до суду з метою 

стягнення належної йому суми, однак прямо передбачене відповідне право 

дозволить підвищити його шанси на позитивне вирішення справи у суді та 

ефективний захист прав і законних інтересів.  

Наступним позитивним, на нашу думку, нововведенням у правове 

регулювання соціального захисту держаних службовців в Україні може стати 

преміювання державних службовців у випадку довгострокового 

проходження державної служби, успішний досвід впровадження якого має 

Австрія [401; 402; 403].  

Зокрема, як уже зазначалось нами вище, в Австрії виплачуються також 

кошти за сумлінну службу службовцям, які пропрацювали на державній 

службі 25 чи 40 років.  

Відзначимо, що надбавки за стаж державної служби на даному етапі 

передбачені українським законодавством. Зокрема частиною 1 статті 52 

Закону України «Про державну службу» визначено, що надбавка за вислугу 

років на державній службі встановлюється на рівні трьох відсотків 

посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу 

державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу [68; 404; 

405]. Водночас доцільним вважаємо введення саме премії за довготривале 
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проходження державної служби, що повинно підняти рівень соціального 

захисту та мотивації державних службовців, які виконують свої обов’язки на 

благо держави протягом тривалого часу.  

Для впровадження зазначеного преміювання пропонуємо частину 1 

статті 52 Закону України «Про державну службу» доповнити абзацом 2 

наступного змісту: «Державним службовцям, строк служби яких становить 

25 та 40 років здійснюється одноразова виплата при досягненні 25-річного 

перебування на службі у розмірі 200%, а 40- річного перебування на службі –

400% місячного окладу. Якщо службові відносини завершуються смертю 

службовця, то виплата здійснюється спадкоємцям покійного в розмірі 150% 

посадового окладу». 

Зазначена зміна дозволить підвищити престиж державної служби та 

впровадити додаткову мотивацію для державних службовців до проходження 

служби протягом більш тривалого часу. Досить важливою є й можливість 

отримання такої доплати спадкоємцями державного службовця, що 

підвищить рівень соціального захисту не лише самого державного 

службовця, а й членів його сім’ї.  

Наявність довготривалої перспективи щодо отримання додаткових благ 

дозволить зменшити відтік цінних кадрів державної служби до приватного 

сектора, що матиме позитивний вплив на ефективність виконання державою 

взятих на себе обов’язків. 

Щодо можливого запозичення досвіду Франції з метою удосконалення 

соціального захисту державних службовців в Україні та підвищення рівня 

відповідного захисту, можемо відзначити наявну у Франції надбавку на 

проживання. Враховуючи наявні реалії, можемо стверджувати, що питання 

забезпечення одного із основоположних прав людини, права на житло, є 

важливою задачею соціального захисту, зокрема, державних службовців. 

Державні службовці в Україні згідно із статтею 54 Закону України 

«Про державну службу» [68] мають право на службове житло та матеріальну 

допомогу для вирішення соціально-побутових питань, така допомога 
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надається один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на 

підставі особистої заяви [234; 406]. Очевидним є те, що фонд службового 

житла не може забезпечити належний рівень соціального захисту державних 

службовців та надати усім особам, які потребують поліпшення житлових 

умов, необхідного житла. Розмір і порядок виплати допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань також не може забезпечити належний рівень 

захисту прав державних службовців. 

Водночас подібне правове регулювання здійснює Закон України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно 

з абзацом 5 пунктом 1 статті 12 якого для військовослужбовців офіцерського 

складу у разі відсутності службового жилого приміщення військова частина 

зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців та 

членів їх сімей або за їх бажанням – виплачувати грошову компенсацію за 

піднайом (найом) жилого приміщення. Розмір і порядок виплати 

військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих 

приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України [8]. Відзначимо, що 

аналогічне право доцільно ввести для усіх категорій державних службовців, 

оскільки чинним законодавством їм заборонено займатись іншою 

оплачуваною роботою (крім творчої, викладацької та наукової), однак 

державний службовець повинен мати можливість реалізувати своє 

основоположне право на житло, яке кореспондується із гідними умовами 

життя.  

З метою впровадження відповідної доплати пропонуємо частину 1 

статті 54 Закону України «Про державну службу» викласти у наступній 

редакції: 

«1. Державному службовцю у випадках і порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло. 

У випадку відсутності службового житла, державний орган, в якому 

державний службовець проходить службу, зобов’язаний орендувати житло 

для забезпечення ним державних службовців та членів їх сімей або за їх 
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бажанням  – виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) 

жилого приміщення. Розмір і порядок виплати державним службовцям 

грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень 

визначаються Кабінетом Міністрів України». 

Відзначимо, що можливість реалізації та ефективність відповідного 

підходу підтверджується не лише досвідом Франції щодо забезпечення 

соціального захисту державних службовців, але і власним досвідом України 

стосовно надання відповідних компенсацій військовослужбовцям.  

Впровадження таких компенсацій дозволить значно підвищити 

престиж державної служби та покращити рівень соціального захисту 

державних службовців шляхом надання можливості реалізації права на 

житло. Це також сприятиме зменшенню корупційних ризиків під час 

проходження державної служби окремою особою, оскільки одне із її 

основоположних прав буде забезпеченим.  

Щодо необхідності прийняття окремого порядку отримання 

відповідних компенсацій Кабінетом Міністрів України, відзначимо, що такий 

порядок повинен обов’язково передбачати диференціацію розмірів виплат за 

районами проживання державних службовців та встановлювати 

максимальний розмір компенсації. Завдяки цьому державні кошти будуть 

використовуватись ефективно, оскільки це дозволить уникнути 

невиправданих витрат на піднайом в елітних районах міст та витрат на 

піднайом у розмірі, що не відповідає ринковим цінам в окремому населеному 

пункті. Ефективність відповідної диференціації демонструє проаналізований 

досвід соціального захисту державних службовців у Франції. 

Таким чином, доходимо висновку, що удосконалення суспільних 

відносин соціального захисту державних службовців є підставою для 

постійного розвитку правового регулювання у даній сфері, векторами якого 

може бути зарубіжний досвід. Враховуючи сучасний стан вітчизняного 

правового  регулювання соціального захисту державних службовців, 

зазначимо, що нам необхідно детально аналізувати міжнародний досвід у 
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даній сфері з метою його удосконалення та приведення у відповідність з 

сучасним станом відповідних суспільних відносин. 

Беручи до уваги важливість питання соціального захисту державних 

службовців, вважаємо актуальною потребу у проведенні подальших 

досліджень міжнародного досвіду в даній сфері з метою дієвого 

удосконалення вітчизняного законодавства і забезпечення належного захисту 

прав та інтересів державних службовців. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Позитивні аспекти сучасного стану соціального захисту державних 

службовців: 

1) оптимізація пенсійного забезпечення – регулювання отримання 

пенсій державними службовцями загальним пенсійним законодавством;  

2) вдосконалення гарантій реалізації права – відбулось шляхом 

збільшення кількості гарантій соціального захисту державних службовців та 

встановлення рівності прав на отримання соціального захисту; 

3) вдосконалення механізму освітнього забезпечення – відбулось 

шляхом покращення нормативно-правового регулювання підвищення 

професійної компетентності державними службовцями, його фінансового 

забезпечення. 

2. Негативні аспекти сучасного стану соціального захисту державних 

службовців: 

1) ускладнення процедури отримання чергового рангу – збільшення 

тривалості даного процесу та ускладнення вимог для його отримання; 

2) зменшення розмірів та підстав для преміювання – обмеження 

преміювання державних службовців; 

3) обмеження соціально-побутового забезпечення – зменшення 

кількості видів соціальної допомоги у профільному законі та нова тривала 

процедура отримання;  
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4) ускладнення перерахунку та призначення пенсії державного 

службовця – прийнято нові правила нарахування та умови отримання пенсії 

тим державним службовцям, що вийшли на пенсію до набрання чинності 

Законом України «Про державну службу» від 2016 року. 

3. Соціальний захист державних службовців в Німеччині 

характеризується наступними особливостями: 

1) фінансово-незалежним характером (держава намагається 

забезпечити достатній рівень фінансування державного службовця, який 

позбавить його необхідності у додатковому заробітку); 

2) співмірністю (рівень соціального захисту, зокрема фінансового 

забезпечення, напряму залежить від займаної посади); 

3) багатовекторністю (соціальний захист державних службовців в 

Німеччині характеризується значною кількістю різноманітних за своєю 

підставою виплат).  

4. Соціальний захист державних службовців Австрії має наступні 

особливості: 

1) широка диференційованість (розмір окладу визначається за одним із 

19 тарифів та залежить не лише від займаної посади, але й від стажу та 

результатів виконання службових обов’язків); 

2) пожиттєва направленість (соціальний захист характеризується 

стимулюванням державних службовців до виконання своїх обов’язків 

протягом максимально довгого строку, зокрема впровадженням доплат за 25- 

та 40-річну роботу у розмірі 200 та 400 відсотків від місячного окладу. 

5. Соціальному захисту державних службовців в Естонії притаманні 

наступні особливості: 

1) комплексний характер (фінансове забезпечення державних 

службовців складається із комплексу виплат, який включає не лише 

посадовий оклад, але й ряд додаткових доплат, зокрема за взяту додаткову 

роботу, за нічні зміни або роботу у державні свята); 
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2) безрезультатний характер (законодавство про соціальний захист 

державних службовців в Естонії не вимагає від них досягнення певного 

результату від виконання своїх службових обов’язків та не ставить у 

залежність від такого результату розмір окладу чи додаткових доплат. Крім 

того, заробітна плата виплачується без зміни своєї правової природи навіть у 

випадку, якщо державний службовець взагалі не виконує свої обов’язки 

через ряд важливих причин). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного соціального законодавства та здобутків у 

правовій доктрині соціального забезпечення розкрити проблеми 

соціального захисту державних службовців, а також розробити 

пропозиції щодо їх вирішення. За результатами дослідження 

сформульовано нижченаведені основні висновки.  

1. Державні службовці – це особлива категорія працівників, які 

здійснюють свою трудову діяльність від імені держави та задля реалізації її 

функцій. Тобто на них покладається реалізація державної компетенції в тих 

чи інших сферах суспільного життя. Саме тому характерним для державних 

службовців є: по-перше, наявність трудових відносин з органом державної 

влади; по-друге, наявність чітко визначеної законом компетенції, вираженої у 

вичерпному наборі повноважень; по-третє, наявність тісного правового 

зв’язку із займаною посадою, що пов’язано з особливою системою 

покладених на цю категорію осіб прав і обов’язків. 

2. Наголошено, що відповідно до свого правового статусу у 

сформованій на сьогодні системі соціального захисту державних службовців 

можна по праву віднести до особливих об’єктів, адже державні службовці є 

специфічною групою населення, вони на постійній основі виконують функції 

держави в органах державної влади, у зв’язку з чим на них покладаються 

додаткова відповідальність та навантаження. Щоб унеможливити руйнівний 

вплив цих факторів, держава створює особливі межі соціального опікування 

цією групою населення країни. Окрім того, специфіка місця державних 

службовців у системі соціального захисту населення пояснюється наявністю 

власної нормативно-правової бази, за допомогою якої визначаються умови, 

порядок та зміст захисту досліджуваної категорії працівників. У цьому 

випадку йдеться про спеціальну систему законодавчих та підзаконних актів, 
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які встановлюють спеціальні економічні, правові, організаційні заходи 

пенсійного, медичного та іншого виду забезпечення працівників державних 

органів. Звичайно, наведені моменти є лише частиною факторів, які 

визначають місце державних службовців серед інших об’єктів соціального 

захисту. Але, на наш погляд, саме ті з них, що наведено вище, найбільш 

вичерпно показують усі відмінності представників державної служби країни 

та їх потребу в особливому ставленні держави. 

3. Констатовано, що правовий статус державних службовців як об’єктів 

соціального захисту у найбільш спрощеному розумінні слід тлумачити як 

сукупність законодавчо визначених елементів, які у своїй єдності є 

об’єктивним відображенням того, яке місце посідають державні службовці в 

системі об’єктів соціального захисту. Окрім того, саме правовий статус 

вказує нам на особливості та специфіку соціального захисту цієї категорії 

працівників. А отже, розглядати правовий статус державних службовців як 

об’єктів соціального захисту найбільш доцільно крізь призму його елементів, 

до яких належать такі: суб’єктивні права, юридичні обов’язки та соціальні 

гарантії. 

4. Запропоновано класифікацію державних службовців як об’єктів 

соціального захисту здійснювати таким чином: 1) соціальний захист 

державних службовців правоохоронних органів та інших органів і служб 

спеціалізованого характеру, що здійснюють діяльність із цивільного захисту 

населення; 2) соціальний захист державних службовців військових 

формувань України; 3) соціальний захист державних службовців, що 

працюють у судах та інших органах судової гілки влади, а також державних і 

муніципальних органах, які здійснюють адміністративні функції, зокрема 

надають адміністративні послуги. Відзначено, що наведений підхід до 

класифікації державних службовців як об’єкта соціального захисту не є 

єдино правильним, однак саме він найбільш змістовно пояснює те, чому 

певні групи державних службовців мають деякі особливості їх соціального 

захисту. 
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5. Під соціальною державою запропоновано розуміти засновану на 

концепції людини як найвищої соціальної цінності форму організації і 

здійснення публічної влади, яка з огляду на соціально-економічні можливості 

держави реалізується в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки 

завдяки проведенню відповідно до принципу соціальної справедливості 

комплексної соціальної політики, спрямованої на забезпечення шляхом 

перерозподілу економічних благ належного рівня соціального і 

матеріального благополуччя громадян, їх соціального захисту та соціальної 

безпеки, забезпечення реалізації економічних, соціальних і культурних прав 

людини з метою підтримки та зміцнення соціально-економічної стабільності 

і злагоди в суспільстві, гармонійного збереження балансу інтересів 

суспільства і людини, гарантування та забезпечення її прав і свобод. 

6. Констатовано, що при формуванні концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців слід враховувати функціональні 

та системно-структурні зв’язки і взаємодію цього явища із такими явищами 

соціального буття, як соціальна держава, соціальна функція держави, 

соціальна політика держави. Ці явища щодо концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців виступають, по-перше, основою 

для визначення змісту складових концептуальних основ соціального захисту 

державних службовців (мети та принципів, завдань та функцій, ролі та рівнів 

реалізації соціального захисту вказаної категорії осіб), по-друге, вони 

визначають спрямування заходів із соціального захисту державних 

службовців, забезпечуючи його відповідність змісту та сутності соціальної 

держави та її соціальної політики, по-третє, ці явища слугують критеріями 

встановлення відповідності здійснюваних у країні заходів із соціального 

захисту державних службовців чинній соціальній політиці держави в цій 

сфері, відповідності їх змісту соціальній функції держави, а також характеру 

та її соціальній сутності. 

7. Доведено, що мета соціального захисту державних службовців є 

складним явищем, у якому одночасно знаходять своє відображення як аспект 
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бажаної якості соціальної захищеності державних службовців, так і аспект 

реалізації ними цього соціально захищеного стану на користь розвитку та 

підвищення ефективності державного управління надалі у сфері публічної, 

професійної, політично неупередженої діяльності з практичного виконання 

завдань і функцій держави. 

8. До складових мети соціального захисту державних службовців 

мають належати: 1) забезпечення основних соціально-економічних прав 

державних службовців, що включає достатній життєвий рівень для себе і 

своєї сім’ї, вільний розвиток особистості, захист родини, соціальну 

справедливість і соціальну захищеність (належну оплату праці, житлове і 

пенсійне забезпечення); 2) розвиток державних службовців і реалізацію ними 

своїх здібностей як невід’ємну складову формування соціального і трудового 

потенціалу державної служби, забезпечення їх соціальної безпеки. 

9. До загальних принципів соціального захисту державних службовців 

належать такі засади: справедливість соціального захисту державних 

службовців; гуманізм соціального захисту державних службовців; 

гарантованість прав державних службовців; загальність та всебічність 

соціального захисту державних службовців; забезпечення прав і свобод 

державних службовців та гідних умов їх життя; гарантованість права на 

соціальний захист державних службовців; раціональність соціального 

захисту державних службовців; результативність соціального захисту 

державних службовців; правова визначеність соціального захисту 

державних службовців; орієнтація на потреби державних службовців; 

дотримання норм етики; дотримання балансу інтересів державних 

службовців, державної служби та держави; відповідність рівня соціального 

захисту державних службовців рівню економічного розвитку й фінансових 

можливостей держави. 

Спеціальними принципами соціального захисту державних службовців 

вважаємо наступні: єдність системи соціального захисту державних 

службовців; фінансова забезпеченість задоволення основних базових потреб 
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державних службовців; керованість та наукова обґрунтованість 

соціального захисту державних службовців; співпраця, соціальне 

партнерство і солідарна відповідальність між органами-суб’єктами 

соціального захисту державних службовців; загальність у поєднанні з 

диференційованим підходом до різних груп державних службовців; єдність 

системи гарантій соціального захисту державних службовців на всіх рівнях; 

гнучкість системи соціальних гарантій соціальних прав державних 

службовців; додатковий рівень соціального захисту державних службовців; 

заборона зменшення (погіршення) рівня соціального захисту державних 

службовців при прийнятті нових законів; відповідність обсягу соціального 

захисту державних службовців результатам праці кожного працюючого 

службовця; гарантований державний мінімум соціального захисту державних 

службовців. 

10. Під завданнями соціального захисту державних службовців як 

складових концептуальних основ соціального захисту цієї категорії осіб 

пропонуємо розуміти визначену у нормативно-правових актах систему дій та 

заходів, які необхідно здійснити органам та їх посадовим особам, 

уповноваженим на реалізацію соціального захисту державних службовців, 

для досягнення мети соціального захисту цієї категорії працюючих громадян 

України, зміст яких обумовлений характером соціальної політики держави і 

відображає сутність призначення соціальної держави та демократичний, 

соціальний і правовий характер державного управління. 

11. Поняття «функції соціального захисту державних службовців» 

охарактеризовано як систему основних напрямів регулюючого впливу на 

суспільні відносини з приводу забезпечення соціально-економічних прав 

державних службовців та формування соціального і трудового потенціалу 

державної служби, які обумовлюються рівнем соціально-економічних умов, 

що існують у державі на певний час, та характеризують призначення 

соціального захисту державних службовців як засобу реалізації соціальної 

політики в сфері державної служби. 
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12. Залежно від органу та характеру здійснюваної особою державної 

служби (в її широкому значенні) рівні соціального захисту державних 

службовців в Україні поділено на такі види: 1) соціальний захист державних 

службовців, які проходять загальнофункціональну (адміністративну) службу 

в органах представницької, виконавчої та судової влади; 2) соціальний захист 

державних службовців, які проходять спеціалізовану службу в органах 

Національної поліції, Служби безпеки, прокуратури, Збройних Сил України, 

митниці, податкових органах; 3) соціальний захист державних службовців, 

які проходять цивільну службу в державних закладах освіти, науки, 

культури, охорони здоров’я, промисловості. 

13. Напрямами соціального захисту державних службовців названо 

такі: 1) матеріальний напрям; 2) соціально-побутовий напрям; 3) оздоровчо-

рекреаційний напрям; 4) пенсійний напрям. 

14. Формами соціально-побутового напряму соціального захисту 

державних службовців є: 1) надання безвідсоткового кредиту для житлового 

будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків; 

2) надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань – вид грошової допомоги, яка надається для вирішення різноманітних 

особистих питань один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати 

на підставі особистої заяви. 

15. Засіб соціального захисту державних службовців – це логічно 

упорядкований, соціально визначений та систематизований комплекс дій 

уповноважених державою органів влади щодо впливу на суспільні відносини 

та зміни правової дійсності шляхом застосування норм права, що містяться у 

національному законодавстві, для забезпечення належного рівня соціальної 

захищеності кожного державного службовця та членів його сім’ї. 

Виділено такі види методів соціального захисту державних службовців: 

1) метод примусу; 2) метод страхування; 3) метод надання соціальної 

допомоги; 4) метод державних компенсацій. 



 

 

374 

16. Виведено особливості механізму правового забезпечення 

соціального захисту державних службовців у частині такого елементу 

відповідного механізму, як норми, що регулюють матеріальне забезпечення, 

пов’язане з виконанням трудової функції: 1) структурність (матеріальне 

забезпечення, що пов’язане з виконанням трудової функції, має особливу 

структуру та складається з різних видів виплат); 2) відтворювальний 

характер (матеріальне забезпечення, що пов’язане з виконанням трудової 

функції, спрямоване на відшкодування та компенсацію витрат праці, тобто 

передбачене за безпосереднє виконання службових обов’язків); 

3) заохочувальний характер (правове регулювання цього виду забезпечення 

встановлює правила його збільшення у випадку просування по службі, 

довгострокової служби та якісного виконання службових обов’язків, чим 

заохочує до окремих дій з метою покращення індивідуального соціального 

захисту окремого державного службовця). 

17. Загальними ознаками правовідносин із соціального захисту 

державних службовців є такі: 1) довготривалість; 2) економічність; 

3) поліаспектність державного впливу; 4) видозмінюючий вплив соціальних 

ризиків; 5) необхідність волевиявлень; 6) діяльнісний характер. 

Спеціальними ознаками соціального захисту державних службовців є 

такі: 1) унікальність втілення; 2) ієрархічна диференційованість; 

3) відсутність єдиної системи прав; 4) обмеженість підстав припинення. 

Правовідносини у сфері соціального захисту державних службовців 

класифіковано на окремі види за такими критеріями: 

– за предметом правового регулювання: матеріальні 

правовідносини, тобто ті, що виникають з приводу призначення пенсій, 

надання грошових допомог, компенсацій та соціальних послуг; процедурні 

правовідносини, виникнення яких пов’язується із встановленням юридичних 

фактів, реалізацією права на той чи інший вид соціального забезпечення, 

розглядом у позасудовому порядку скарг з питань, що стосуються 

соціального захисту державних службовців; 
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– за характером здійснюваних функцій: регулятивні 

правовідносини, які виникають як результат правомірної поведінки суб’єктів 

правовідносин у сфері соціального захисту державних службовців; охоронні 

правовідносини, які, на відміну від регулятивних, виникають внаслідок 

неправомірної поведінки відповідних суб’єктів; 

– за ступенем визначеності учасників: відносні правовідносини, які 

виникають тоді, коли визначені всі учасники правовідносин; абсолютні 

правовідносини, у яких наявний лише один носій права, а інші учасники 

правовідносин не мають права перешкоджати йому у його реалізації; 

– за характером дії зобов’язаної особи: активні правовідносини, в 

яких особа зобов’язана вчиняти певні дії; пасивні правовідносини, в яких 

особі належить утримуватись від певних дій; 

– за кількісним складом суб’єктів: прості (правовідносини тільки 

між двома учасниками) і складні (правовідносини, в яких беруть участь три і 

більше суб’єктів); 

– за розподілом прав і обов’язків між суб’єктами правовідношення: 

односторонні правовідносини, де всі учасники мають лише права чи 

обов’язки, та двосторонні правовідносини, тобто правовідносини, в межах 

яких суб’єкти пов’язані наявністю як прав, так і обов’язків; 

– за формами соціального забезпечення: правовідносини з приводу 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; правовідносини 

з приводу державного соціального забезпечення за рахунок бюджетних 

коштів; правовідносини з приводу змішаного соціального забезпечення 

окремих категорій громадян; правовідносини з приводу недержавного 

соціального забезпечення; 

– за видами соціального забезпечення – правовідносини щодо 

пенсійного забезпечення, надання грошових допомог, компенсацій, субсидій 

і пільг та соціальних послуг. 

18. Структурою правовідносин соціального захисту державних 

службовців є система елементів, які мають взаємні логічні зв’язки, що 
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необхідні для виникнення, існування, зміни та припинення відповідних 

правовідносин, до яких повинні належати суб’єкти правовідносин, об’єкти 

правовідносин, зміст правовідносин (права та обов’язки суб’єктів у межах 

правовідносин) та юридичні факти (дії або події, з якими пов’язуються 

виникнення, зміна та припинення правовідносин). 

Для виникнення правовідносин із соціального захисту державних 

службовців необхідна наявність таких ознак: 

1) обов’язкова воля суб’єктів; 

2) залучення значної кількості державних органів; 

3) потреба послідовної реалізації. 

Виділено такі підстави зміни правовідносин із соціального захисту 

державних службовців: 

1) наявність особливих сімейних обставин: 

 факт вагітності та необхідності догляду за дитиною; 

 факт написання заяви про переведення на неповний робочий день чи 

тиждень; 

2) сплив визначеного законодавством часу перебування на державній 

службі: 

 факт досягнення пенсійного віку; 

 факт здійснення ротації; 

 факт присвоєння нового рангу; 

3) рішення державного службовця щодо умов та якості виконання 

посадових обов’язків: 

 факт вчинення дисциплінарного правопорушення; 

 факт прийняття рішення щодо зміни істотних умов контракту. 

19. Визначено такі позитивні аспекти сучасного стану соціального 

захисту державних службовців: 1) оптимізація пенсійного забезпечення – 

регулювання отримання пенсій державними службовцями загальним 

пенсійним законодавством; 2) удосконалення гарантій реалізації права – 

відбувається шляхом збільшення кількості гарантій соціального захисту 
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державних службовців та встановлення рівності прав на отримання 

соціального захисту; 3) удосконалення механізму освітнього забезпечення – 

відбувається шляхом покращення нормативно-правового регулювання 

підвищення професійної компетентності державними службовцями, його 

фінансового забезпечення. 

20. Аналіз досвіду впорядкування соціального захисту державних 

службовців у Франції дає підстави вважати, що він у цій країні 

характеризується такими особливостями: 

1) стабільністю (рівень соціального захисту стабільно поступово 

підвищується у процесі проходження особою державної служби протягом 

усього життя); 

2) націленістю на результат (фінансове забезпечення державного службовця 

напряму залежить від ефективного виконання ним своїх обов’язків і 

досягнення поставлених перед ним цілей та задач); 

 3) обмеженістю (з метою збільшення особистого фінансового 

забезпечення державному службовцю не дозволяється виконувати більший 

обсяг робіт, ніж передбачено для нього, а у випадку виконання більшого 

обсягу робіт додаткового забезпечення особа не отримує). 

З метою впровадження досвіду Німеччини щодо наявності доплат 

державним службовцям, пов’язаних з народженням та вихованням дітей, 

пропонуємо внести такі зміни: 

1) частину другу статті 50 Закону України «Про державну службу» 

доповнити пунктом 7 «сімейні надбавки»; 

2) статтю 52 Закону України «Про державну службу» доповнити 

частиною 6-1 такого змісту: 

«6-1. Сімейна надбавка державним службовцям, у сім’ях яких 

виховуються та проживають неповнолітні діти, встановлюється на рівні 

20 відсотків посадового окладу державного службовця за кожну дитину 

віком до 14 років та на рівні 10 відсотків посадового окладу державного 

службовця за кожну дитину віком від 14 до 18 років». 



 

 

378 

Відзначимо, що відповідна пропозиція надається з метою створення 

належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей державних 

службовців, що відповідає спрямованості України на забезпечення 

пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі 

соціального захисту населення. 

На нашу думку, відповідна новела значно підвищить рівень 

соціального захисту державних службовців та престиж державної служби 

загалом. Також зазначені зміни дозволять зменшити навантаження на 

сімейний бюджет державних службовців та покрити частину витрат, 

пов’язаних з утриманням та вихованням дітей, що, у свою чергу, зменшить 

відтік кваліфікованих службовців до приватного сектора в пошуках 

достатнього доходу. Окрім того, запровадження сімейної надбавки до 

заробітної плати державних службовців дасть можливість здійснювати 

якісний впив на демографічну ситуацію в країні, що забезпечить позитивні 

зміни у ній. При цьому пропонується диференціювати розмір надбавки 

залежно від віку дитини, оскільки максимальний розмір витрат на утримання 

припадає саме на вік до 14 років. 

Ще однією новелою, яку, на нашу думку, доцільно впровадити з метою 

покращення соціального захисту державних службовців, є чинна в Естонії 

вимога щодо виплати компенсації, пов’язаної з несвоєчасною виплатою 

заробітної плати. На цьому етапі відповідне правове регулювання на рівні 

законодавства про державну службу відсутнє, що потребує від службовців 

звернення до суду з вимогою про виплату заробітної плати та покриття 

додаткових втрат. 

З метою запровадження обов’язку держаних органів щодо виплати 

компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату державним 

службовцям пропонуємо статтю 50 Закону України «Про державну службу» 

доповнити частиною 5-1 такого змісту: 

«5-1. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати державному 

службовцю виплачується пеня в розмірі облікової ставки Національного 
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банку України за кожен день прострочення. Нарахування пені 

здійснюється уповноваженим органом та виплачується одночасно з 

виплатою суми заборгованості». 

Зазначені зміни дозволять підвищити рівень соціального захисту 

державних службовців у двох основних аспектах: по-перше, шляхом 

дисциплінування уповноваженого органу щодо виплати заробітної плати у 

строки, передбачені законодавством; по-друге, шляхом зменшення 

негативного ефекту для державного службовця, пов’язаного з неможливістю 

використання зароблених коштів та вірогідним залученням коштів, 

необхідних для існування та утримання сім’ї, за рахунок отримання позик. 

 У випадку порушення відповідного обов’язку щодо нарахування та виплати 

суми пені за несвоєчасну виплату заробітної плати за державним службовцем 

залишається право на звернення до суду з метою стягнення належної йому 

суми, однак прямо передбачене відповідне право дозволить підвищити його 

шанси на позитивне вирішення справи у суді та ефективний захист його прав 

і законних інтересів. 

Державні службовці в Україні згідно із статтею 54 Закону України 

«Про державну службу» мають право на службове житло та матеріальну 

допомогу для вирішення соціально-побутових питань, проте вона 

надається один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на 

підставі особистої заяви. Очевидним є те, що фонд службового житла не 

може забезпечити належний рівень соціального захисту державних 

службовців та надати усім особам, які потребують поліпшення житлових 

умов, необхідного житла. Розмір і порядок виплати допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань також не може забезпечити 

належний рівень захисту прав державних службовців. 

Водночас подібне правове регулювання міститься у статті 12 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», згідно з абзацом п’ятим пункту 1 якої для військовослужбовців 

офіцерського складу у разі відсутності службового жилого приміщення 
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військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним 

військовослужбовців та членів їхніх сімей або за їхнім бажанням 

виплачувати грошову компенсацію за піднайм (найм) житлового 

приміщення. Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової 

компенсації за піднайм (найм) ними житлових приміщень визначаються 

Кабінетом Міністрів України. Відзначимо, що аналогічне право доцільно 

ввести для усіх категорій державних службовців, оскільки їм чинним 

законодавством заборонено займатись іншою оплачуваною роботою (крім 

творчої, викладацької та наукової), однак вони повинні мати можливість 

реалізувати своє основоположне право на житло, яке кореспондується з 

гідними умовами життя. 
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ДОДАТОК 2  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися 

на всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

науки ХХІ століття» (м. Київ, 25-26 червня 2015 року), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27-28 січня 

2017 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 18-19 січня 2019 року), «Актуальні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25-

26 січня 2019 року), «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 08-09 лютого 2019 року), «Право 

як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15-16 лютого 2019 року), 

«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку 

та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року).  
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