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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З проголошенням незалежності України перед 

молодою суверенною державою постала гостра потреба у створенні власної 

системи державного управління, неодмінною і однією із ключових складових 

якої є інститут державної служби. 

Перші кроки на шляху становлення національного інституту державної 

служби засвідчили брак теоретичного базису, необхідного для якісного й 

ефективного розвитку даної сфери, адже наукове підґрунтя, напрацьоване за 

часів радянської влади, не відповідало тим політико-правовим засадам, на 

яких відбувалася розбудова Української держави. Очевидно, що така 

ситуація не залишилася осторонь уваги правознавців. 

Так, фахівцями у галузі трудового та адміністративного права 

проведено низку наукових досліджень, присвячених правовим аспектам 

державної служби, які сприяли зміцненню відповідного понятійно-

категоріального апарату, виробленню висновків і рекомендацій щодо 

вдосконалення його законодавчого регулювання. При цьому варто 

зауважити, що науковий інтерес адміністративістів до проблематики 

державної служби дещо ширший, аніж теоретиків трудового права. Так, якщо 

останніх цікавлять переважно питання правового регулювання праці 

державних службовців, то дослідники в галузі адміністративного права, 

окрім проходження державної служби, також активно вивчають 

проблематику її організації та здійснення державного управління даною 

сферою. 

Активізація наукових досліджень адміністративно-правових засад 

інституту проходження державної служби зумовила те, що сьогодні 

переважна більшість адміністративістів розглядає його виключно як 

публічно-правовий інститут. При цьому обмеження правового регулювання 

усіх без винятку відносин, що виникають у сфері державної служби, в тому 

числі й тих, що стосуються її проходження, виключно нормами 
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адміністративного права на засадах публічності вважається обґрунтованим як 

з наукової, так і з практичної точок зору. На думку адміністративістів, 

поєднання трудового і адміністративного підходів до регулювання державної 

служби не відповідає самій сутності державної служби, яка є публічною. 

Відповідно, субсидіарне регулювання державної служби трудовим 

законодавством вони пропонують повністю замінити на режим публічного 

регулювання державно-службових відносин, що дозволить забезпечити 

професійність державної служби та запровадити більш ефективні механізми 

правового захисту державних службовців. 

Водночас прийняття нового Закону України «Про державну службу» 

засвідчило помилковість та обмежений характер зазначеного підходу. Наразі 

законодавець розглядає державних службовців і як представників держави та 

носіїв державної влади (адміністративний підхід), і як специфічну категорію 

чи корпус найманих працівників (трудовий підхід). Відповідно, ціла низка 

питань проходження державної служби лежить у площині регламентації саме 

трудового права та права соціального забезпечення, які не просто 

заповнюють прогалини публічно-правового регулювання, а повноцінно 

регулюють величезний пласт відносин, пов’язаних з проходженням 

державної служби (наприклад, виникнення та припинення державно-

службових відносин, заохочення та притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності, пенсійне забезпечення державних 

службовців). 

Про вагому роль трудового права в регулюванні відносин, що 

виникають у зв’язку із проходженням державної служби, свідчить також 

аналіз юридичної літератури. Окремі питання проходження державної 

служби в трудовому праві були предметом наукових пошуків цілої плеяди 

науковців, зокрема таких як М. Г. Александров, В. М. Андріїв, 

Н. Б. Болотіна, Л. Ю. Бугров, С. Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, 

С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька, Л. Я. Гінзбург, Ю. М. Гришина, 

Т. А. Занфірова М. І. Іншин, М. М. Клемпарський, Р. І. Кондратьєв, 
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В. Л. Костюк, Д. Є. Кутоманов, Р. З. Лівшиць, С. С. Лукаш, М. В. Лушнікова, 

А. Р. Мацюк, К. Ю. Мельник, Н. О. Мельничук, Л. В. Могілевський, 

В. І. Нікітинський, О. М. Обушенко, А. Ю. Пашерстник, В. О. Процевський, 

О. І. Процевський, С. М. Прилипко, В. М. Скобєлкін, А. М. Слюсар, 

О. В. Смирнов, А. І. Ставцева, В. М. Толкунова, О. В. Тищенко, 

К. П. Уржинський, Г. І. Чанишева, Н. М. Хуторян, В. І. Щербина, 

О. М. Ярошенко та ін. 

В адміністративному праві різноманітні питання проходження 

державної служби досліджували, зокрема В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 

Г. В. Атаманчук, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, О. І. Безпалова, 

Ю. П. Битяк, Л. Р. Біла-Тіунова, М. М. Бурбика, В. М. Гаращук, 

О. П. Гетманець, І. П. Голосніченко, І. С. Гриценко, С. М. Гусаров, 

С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, Є. В. Додін, Т. Є. Кагановська, 

Р. А. Калюжний, О. М. Клюєв, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, В. В. Копєйчиков, О. В. Кузьменко, А. М. Куліш, О. С. Лагода, 

К. Б. Левченко, М. В. Лошицький, Д. М. Лук’янець, Р. С. Мельник, 

О. І. Миколенко, О. М. Музичук, В. Я. Настюк, Н. Р. Нижник, 

Л. В. Ніколаєва, А. Ф. Ноздрачов, В. І. Олефір, В. Ф. Опришко, 

О. І. Остапенко, А. М. Подоляка, Т. О. Проценко, А. О. Селіванов, 

Р. А. Сербін, В. Ф. Сіренко, О. Ю. Синявська, В. В. Сокуренко, 

С. Г. Стеценко, М. М. Тищенко, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал, 

О. О. Шевченко, Ю. С. Шемшученко, Н. Я. Якимчук, Х. П. Ярмакі та ін. 

Визнаючи досягнення згаданих та інших учених, відзначимо, що 

обґрунтовані ними підходи до вивчення проблем державної служби, як 

правило, зводяться до її аналізу в межах або трудового, або 

адміністративного права, без приділення суттєвої критичної уваги вивченню 

подвійної правової природи та соціального характеру інституту проходження 

державної служби. Дана обставина має важливе значення, оскільки 

перешкоджає цілісному усвідомленню всієї сукупності проблем правового 

регулювання проходження державної служби як нормами трудового, так і 
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нормами адміністративного права. Нерозробленість зазначених проблем у 

теорії негативно позначається на правотворчій діяльності, обумовлює 

прийняття невиважених, недосконалих і суперечливих правових актів. 

Унаслідок цього знижується ефективність правового регулювання інституту 

проходження державної служби, гальмується процес комплектування органів 

державної влади висококваліфікованими кадрами, не повною мірою 

забезпечуються гарантії діяльності державних службовців. 

Таким чином, необхідність підвищення ефективності правового 

регулювання інституту проходження державної служби, недосконалість 

нормативно-правових актів, що його регулюють, наявність прогалин і колізій 

у правозастосуванні, недостатність наукових розробок у зазначеній царині 

обумовлюють актуальність проведення комплексного дослідження проблем 

співвідношення норм трудового та адміністративного права у правовому 

регулюванні проходження державної служби в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 р. № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 р., Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності ОВС України на період 2015–2019 рр., 

затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, а також у 

межах загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 

реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої Вченої радою 28 травня 

2012 р., та загальнокафедральних тем наукових досліджень 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2015–

2019 рр.: «Правотворення та правозастосування в Україні в умовах 

Європейської інтеграції», «Адміністративно-правові засади удосконалення 
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діяльності служб і підрозділів ОВС», затверджених Вченою радою 12 лютого 

2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на 

основі вивчення і систематизації існуючих науково-теоретичних підходів, а 

також комплексного аналізу чинного трудового та адміністративного 

законодавства України і практики його реалізації виробити доктринальний 

підхід до співвідношення трудового та адміністративного права у правовому 

регулюванні проходження державної служби в Україні, і на цій підставі 

сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового 

забезпечення інституту проходження державної служби. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

задачі: 

– охарактеризувати стан наукового дослідження проблем правового 

регулювання державної служби в Україні; 

– узагальнити теоретико-правові підходи до розуміння державної 

служби в Україні; 

– окреслити ґенезу правового регулювання державної служби в 

Україні; 

– з’ясувати поняття та особливості механізму правового регулювання 

проходження державної служби в Україні; 

– охарактеризувати елементи механізму правового регулювання 

проходження державної служби в Україні; 

– визначити поняття та з’ясувати види засобів правового регулювання 

проходження державної служби в Україні; 

– розкрити зміст інституту проходження державної служби як 

складової предмета адміністративного права; 

– систематизувати основні ознаки відносин проходження державної 

служби, що регулюються нормами адміністративного права України; 

– окреслити систему та зміст адміністративного законодавства у сфері 

проходження державної служби; 
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– розкрити зміст інституту проходження державної служби в Україні як 

складової предмета трудового права; 

– визначити особливості державного службовця як спеціального 

суб’єкта трудового права; 

– охарактеризувати відносини проходження державної служби, які 

регулюються нормами трудового права України; 

– розкрити зміст трудо-правових гарантій проходження державної 

служби в Україні; 

– визначити межі співвідношення норм трудового та адміністративного 

права при регулюванні питань, пов’язаних із прийняттям на державну 

службу і припиненням державної служби; 

– узагальнити зарубіжний досвід узгодження та розмежування 

публічно- й приватноправового регулювання проходження державної служби 

і на цій основі визначити перспективи його імплементації в національне 

законодавство. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

проходженні державної служби в Україні. 

Предметом дослідження є правове регулювання проходження 

державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та 

адміністративного права. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність загальних і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання, 

застосування яких дозволило всебічно проаналізувати об’єкт дослідження. За 

допомогою діалектичного методу поглиблено загальний понятійний апарат, 

визначено сутність і зміст інституту проходження державної служби в 

Україні (розділи 1–5). Аналіз і синтез використовувались для з’ясування 

змісту інституту проходження державної служби як складової предмета 

адміністративного та трудового права (розділи 3, 4, підрозділи 5.1, 5.2). 

Системний підхід застосовувався з метою досягнення принципової єдності 

теоретико-пізнавальної основи розуміння інституту проходження державної 
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служби як цілісної системи соціального порядку (підрозділи 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 

5.2). Історико-правовий метод дав змогу дослідити ґенезу правового 

регулювання інституту проходження державної служби в Україні (підрозділ 

1.3), а також з’ясувати історичні витоки та стан наукового дослідження 

проблеми правового регулювання проходження державної служби в Україні 

(підрозділ 1.1). Формально-логічний метод дозволив з’ясувати логіко-

методологічні засади побудови основних дефініцій (підрозділ 1.2, розділ 2, 

підрозділи 3.1, 4.1, 4.2, 4.4). Формально-юридичний метод у поєднанні з 

методом логічного аналізу дозволив усебічно вивчити існуючу систему 

правових норм, які регулюють порядок проходження державної служби в 

Україні, а також окреслити напрями вдосконалення законодавства у цій сфері 

(підрозділи 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, розділ 5). Методи класифікації та групування 

використовувалися при дослідженні наукових підходів до розуміння поняття 

державної служби та її ознак (підрозділ 1.2), характеристиці елементів 

механізму правового регулювання та засобів правового регулювання 

проходження державної служби (підрозділи 2.2, 2.3), з’ясуванні сутності та 

особливостей окремих етапів проходження державної служби (підрозділи 

4.1–4.3). Порівняльно-правовий метод дозволив з’ясувати особливості 

механізму правового регулювання проходження державної служби у 

трудовому та адміністративному праві (розділи 3-4, підрозділи 5.1, 5.2), а 

також провести дослідження зарубіжного досвіду узгодження та 

розмежування публічно- й приватноправового регулювання проходження 

державної служби та визначити напрями його використання в Україні 

(підрозділ 5.3). За допомогою системно-структурного та системно-

функціонального методів визначено місце та значення інституту державної 

служби в трудовому та адміністративному праві (підрозділ 1.2), уточнено 

структуру механізму правового регулювання інституту проходження 

державної служби (підрозділи 2.2, 2.3), а також окреслено систему трудо-

правових гарантій проходження державної служби (підрозділ 4.4). Контент-

аналіз документів використовувався при дослідженні змісту трудового та 
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адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби, 

виявленні на цій основі недоліків, прогалин, суперечностей та прорахунків, а 

також розробленні рекомендацій, спрямованих на їх усунення (розділи 2–5). 

Статистичні методи використовувалися при визначенні якості правового 

регулювання інституту проходження державної служби нормами трудового 

та адміністративного законодавства (підрозділ 1.3, розділи 3–5). Соціологічні 

методи використовувалися під час з’ясування наявних у досліджуваній сфері 

проблем на основі проведення анкетувань (розділи 1–5). 

Теоретичну основу дослідження становлять напрацювання фахівців із 

філософії, загальної теорії держави і права, трудового права, права 

соціального забезпечення, адміністративного, конституційного, цивільного, 

господарського, міжнародного права, інших галузевих правових наук, а 

також логіки, мовознавства, соціології та низки інших галузей знань. 

Нормативною базою дослідження є Конституція України, Кодекс 

законів про працю України, Закон України «Про державну службу», інші 

законодавчі й підзаконні нормативно-правові акти, які визначають засади 

правового регулювання інституту проходження державної служби в Україні; 

документи міжнародних організацій, які встановлюють стандарти правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку із проходженням 

державної служби. Використано відповідні законодавчі та інші нормативно-

правові акти деяких зарубіжних країн, досвід правового регулювання 

проходження державної служби яких може бути використаний в Україні. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять історичні 

правові джерела; статистичні дані, аналітичні довідки, узагальнення 

практики правового регулювання проходження державної служби нормами 

трудового та адміністративного права; дані проведеного анкетування 530 

респондентів, з яких: 380 – державні службовці та 150 – фахівці у галузі 

права. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота 

є першою спробою на монографічному рівні обґрунтувати доктринальний 



 12 

підхід до вирішення проблеми співвідношення норм трудового та 

адміністративного права у правовому регулюванні проходження державної 

служби в Україні, і на цій основі запропонувати концепцію розвитку 

правового регулювання даного інституту. На основі проведеного дослідження 

сформульовано та обґрунтовано низку нових концептуальних теоретичних 

положень, висновків, практичних рекомендацій та пропозицій із 

досліджуваних питань, що мають важливе значення не лише для теорії 

трудового й адміністративного права, але й для правозастосовної діяльності, а 

саме: 

вперше: 

 узагальнено наукові підходи до визначення співвідношення норм 

трудового та адміністративного права під час регулювання проходження 

державної служби, у зв’язку з чим доведено, що даний інститут не може бути 

віднесений до якоїсь однієї галузі права (чи до трудового, чи до 

адміністративного); 

 під елементами механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби запропоновано розуміти його структурні 

складові, які тісно взаємопов’язані між собою, обумовлюють існування один 

одного і характеризують даний механізм як цілісне системне утворення, 

функціонування якого спрямоване на досягнення наперед визначеної мети: 

а) норми трудового й адміністративного права; б) правовідносини, які, в 

свою чергу, мають таке структурне наповнення – суб’єктний склад; об’єкт; 

юридичний зміст; юридичні факти (як основа їх виникнення); в) акти 

безпосередньої реалізації прав та обов’язків суб’єктів як прояв їх реальної 

(фактичної) поведінки;  г) акти застосування норм права; 

 зроблено висновок, що, незважаючи на специфіку своїх трудових 

функцій, державний службовець є повноцінним суб’єктом права і 

користується більшістю основних прав, наданих іншим категоріям 

працівників, але з метою забезпечення належного виконання ним своїх 

трудових обов’язків спеціальне законодавство наділяє його низкою 
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додаткових прав та обов’язків, а також встановлює для нього відповідні 

обмеження; 

– доведено, що відносини прийняття на державну службу не позбавлені 

публічного змісту, однак механізм їх реалізації не дозволяє остаточно 

охарактеризувати їх як адміністративні, оскільки сутністю цих відносин є 

з’ясування сторонами відповідності їхнім інтересам і потребам тих умов, які 

вони пропонують один одному як працівник та роботодавець; 

 обґрунтовано, що Закон України «Про державну службу» містить 

низку позитивних інновацій у частині врегулювання відносин 

дисциплінарної відповідальності державних службовців: по-перше, чітко 

сформульоване коло проступків, за які держслужбовець може бути 

притягнений до дисциплінарної відповідальності; по-друге, застосування до 

державних службовців більш тривалих строків, протягом яких його може 

бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності, порівняно зі строками, 

встановленими у Кодексі законів про працю України; по-третє, більш широке 

коло дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до державного 

службовця; по-четверте, сформульоване та законодавчо закріплене коло 

обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність державного 

службовця; по-п’яте, чітко визначений механізм провадження у справах про 

дисциплінарні правопорушення; 

– доведено, що головні особливості договірного регулювання відносин 

проходження державної служби проявляються на стадії укладення трудового 

договору: по-перше, розширено коло вимог до характеристик, якими має 

володіти суб’єкт, що прагне вступити на державну службу; по-друге, 

наявність більш складної процедури з’ясування професійної та морально-

ділової придатності особи для виконання професійних обов’язків на посадах 

державної служби; по-третє, контракт як форма трудового договору 

застосовується у тих випадках, коли особі довіряється особливо складна та 

відповідальна робота, що вимагає більш гнучкого та ретельного підходу до 

врегулювання трудових відносин сторін; по-четверте, обов’язковість 
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випробування для осіб, які вперше призначаються на посади державної 

служби; 

– визначено, що трудо-правові гарантії проходження державної служби 

являють собою сукупність юридичних за формою та політичних, соціально-

економічних, суто правових, професійних чи організаційних за змістом умов 

і засобів, існування та використання яких спрямоване, по-перше, на 

забезпечення максимально сприятливої та комфортної атмосфери для 

належного виконання державними службовцями своїх професійних 

обов’язків; по-друге, на надання у їх розпорядження відповідних правових 

інструментів захисту своїх прав і законних інтересів; 

удосконалено: 

 розуміння сутності проходження державної служби як сукупності 

суспільних відносин, урегульованих нормами трудового й адміністративного 

права, що виникають, змінюються і припиняються в зв’язку із реалізацією 

громадянами права на державну службу, просування по ній та припинення 

державної служби; 

 визначення правового регулювання інституту проходження 

державної служби як діяльності уповноважених державою суб’єктів 

нормотворення, спрямованої на визначення основних засад та упорядкування 

суспільних відносин у сфері проходження державної служби шляхом 

видання нормативно-правових актів різної юридичної сили, що перебувають 

в ієрархічному зв’язку; 

 характеристику етапів проходження державної служби, зокрема: 

а) вступу на державну службу; б) призначення на посаду державної служби; 

в) прийняття присяги державного службовця; г) просування державного 

службовця по службі; ґ) оцінювання результатів службової діяльності; 

д) підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; 

е) припинення державної служби; 

 розуміння сутності проходження державної служби як предмета 

трудового права, що являє собою особливий юридичний взаємозв’язок, який 
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складається між державним службовцем як працівником, з одного боку, та 

відповідним органом державної влади як роботодавцем – з іншого, на основі 

взаємних прав та обов’язків, чим воно відрізняється від відносин 

адміністративно-правового характеру, які існують між державним 

службовцем і державою; 

– перелік заходів, спрямованих на впровадження децентралізованої 

моделі правового регулювання інституту проходження державної служби в 

Україні: створення стабільної, погодженої та уніфікованої законодавчої бази, 

що визначає правові засади проходження державної служби; розроблення та 

впровадження новітніх комп’ютеризованих систем, у тому числі системи 

обробки даних, спроможних забезпечувати ефективний управлінський 

зв’язок між окремими рівнями проходження державної служби; підвищення 

відповідальності локальних органів управління державною службою за 

прийняті ними рішення; 

дістали подальшого розвитку: 

 положення про те, що одним із ключових елементів державно-

владного механізму є інститут державної служби, через який реалізується 

основна частина публічно-управлінської діяльності, від стану якого, від 

рівня його розвиненості безпосередньо залежать якість та ефективність 

виконання державою покладених на неї завдань і функцій, зокрема тих, що 

спрямовані на забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та 

громадянина, створення і підтримку належних умов для комфортної 

життєдіяльності та нормального розвитку як окремих осіб, так і 

суспільства в цілому; 

 аналіз змісту концепцій, стратегій, програм реформування та 

розвитку державної служби, які приймалися в Україні за часів її 

незалежності, завдяки чому доведено, що в них щоразу констатуються одні й 

ті самі проблеми: неефективне управління державною службою, непрозорість 

процедур призначення на посади, корумпованість, заполітизованість, 

низький рівень професіоналізму, що є свідченням того, що державі досі не 
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вдається вжити ефективних заходів для усунення цих проблем і забезпечити 

реальні позитивні зміни у сфері державної служби; 

– обґрунтування того, що загальним недоліком усієї сукупності 

нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у сфері 

проходження державної служби, є значна їх кількість, у зв’язку з чим 

обґрунтовуються пропозиції щодо їх уніфікації та систематизації; 

– висновок про те, що механізм реалізації особою своєї здатності до 

праці у формі проходження державної служби, хоча і має низку специфічних 

ознак, обумовлених соціальним призначенням даного виду діяльності, 

повинен розглядатись як складова предмета трудо-правового регулювання, 

що підтверджується спорідненістю ключових ознак трудових і службово-

трудових відносин; 

– обґрунтування висновку про те, що приватноправове регулювання 

інституту проходження державної служби має перевагу над публічно-

правовим її регулюванням, хоча здійснити повне розмежування даних сфер 

правового регулювання неможливо, у зв’язку з чим необхідним є їх 

узгодження; 

– узагальнення зарубіжного досвіду правового регулювання 

проходження державної служби, на підставі чого зроблено висновок про 

необхідність мінімізації політичного впливу (деполітизації) на інститут 

проходження державної служби в Україні шляхом проведення чіткого 

розмежування категорій державних службовців на тих, які обіймають 

політичні посади (проходження державної служби на яких обумовлено 

зміною політичної ситуації в країні), і на державних службовців-

професіоналів (які виконують свої функції на постійній основі і є 

незалежними від таких змін), а також встановлення більшої кількості 

категорій державних службовців, що може бути здійснено шляхом уточнення 

існуючої сьогодні категорії «В» державних службовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації пропозиції і висновки може бути використано у: 
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− науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення проблемних 

питань співвідношення норм трудового й адміністративного права у 

правовому регулюванні проходження державної служби в Україні (акти 

впровадження: Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 26 жовтня 2016 р., Національної академії внутрішніх справ від 3 

листопада 2016 р., Науково-дослідного інституту публічного права від 7 

вересня 2016 р.); 

− правотворчості – під час розроблення змін і доповнень до 

нормативних актів, що визначають правові засади проходження державної 

служби в Україні (довідки про впровадження: Інституту законодавства 

Верховної Ради України від 28 вересня 2016 р. № 22/505/1-1-15, Науково-

дослідного інституту публічного права від 27 вересня 2016 р. № 5/1/1-52); 

− правозастосовній діяльності – для удосконалення управління 

проходженням державної служби в Україні нормами трудового та 

адміністративного законодавства (довідка про впровадження Національного 

агентства України з питань державної служби від 18 листопада 2016 р. 

№ 8467/01–16); 

− навчальному процесі – в ході підготовки методичних розробок, 

підручників та навчальних посібників, проведення занять із курсів «Трудове 

право», «Право соціального забезпечення», «Адміністративне право», 

«Публічна служба» (акти впровадження: Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 28 жовтня 2016 р., Національної академії 

внутрішніх справ від 4 листопада 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень трудового й 

адміністративного права. Усі сформовані в ньому положення й висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 

У співавторстві написано та видано наступні друковані праці: 

Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими заходами 

адміністративного примусу (внесок здобувача – 2 д.а.); Коментар Закону 
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України «Про міліцію» (1,5 д.а.); Організація діяльності поліції зарубіжних 

країн (4 д.а.); Адміністративне право України (0,9 д.а.); Безконтактні 

адміністративні послуги державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру: питання теорії та практики (0,6 д.а.); Науково-

практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Станом на 1 вересня 2016 р. (1,1 д.а.); Науково-практичний коментар 

Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 1 вересня 

2016 р. (3 д.а.); Науково-практичний коментар Закону України «Про 

Національну поліцію» (1 д.а.); Науково-практичний коментар Закону 

України «Про запобігання корупції» (0,5 д.а.). 

У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, та положення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, не 

використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 16–

17 травня 2014 р.), «Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich 

implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» (Bratislava, 19–

20 septembra 2014), «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 

системних реформ на шляху до євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 21–

22 листопада 2014 р.), «Реформування правової системи України під впливом 

євроінтеграційних процесів» (м. Херсон, 13–14 березня 2015 р.), «Юридична 

наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» 

(м. Запоріжжя, 15–16 травня 2015 р.), «Перспективні напрями розвитку 

сучасної юридичної науки» (м. Кривий Ріг, 29–30 січня 2016 р.), «Право і 

держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ столітті» (м. Запоріжжя, 29–

30 січня 2016 р.), «Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його 

впровадження в Україні» (м. Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.), «O nouă 

perspectivă a proceselor de integrare europeană a moldovei i ucrainei: aspectul 

juridic» (Chiinău, 25–26 martie 2016), «Право, держава та громадянське 
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суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції» 

(м. Дніпропетровськ, 1–2 квітня 2016 р.), «Реформування законодавства 

України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» 

(м. Ужгород, 22–23 квітня 2016 р.), «Európska tradícia v medzinárodnom práve: 

uplatňovanie ľudských práv» (Bratislava, 6–7 máj 2016), «Юридична наука в 

ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» 

(м. Запоріжжя, 13–14 травня 2016 р.), «Особливості підготовки поліцейських 

в умовах реформування системи МВС України» (м. Харків, 

20 травня 2016 р.), «Zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická 

konferencia Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» 

(28−29 októbra 2016), «Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi 

Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare» (Chişinău, 4–5 noiembrie 2016) 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Проблемні питання 

адміністративно-правової протидії корупції» (м. Київ – м. Харків, 

20 лютого 2014 р.), «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у 

ХХІ столітті» (м. Одеса, 4 квітня 2014 р.), «Матеріали круглого столу. 

Збірник наукових праць» (м. Київ, 14 травня 2014 р.), «Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» 

(м. Херсон, 12–13 лютого 2016 р.), «Нові завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26–27 лютого 2016 р.), 

«Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ 

столітті» (м. Запоріжжя, 29–30 квітня 2016 р.), «Юридичні науки: проблеми 

та перспективи» (м. Запоріжжя, 24–25 червня 2016 р.), «Правова реформа та 

забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні» 

(м. Одеса, 14–15 жовтня 2016 р.), «VI наукові читання, присвячені пам’яті 

академіка В. В. Копєйчикова» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.), «Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 9–

10 грудня 2016 р.), «Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі» (м. Київ, 9 грудня 2016 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено 

в одноосібній монографії, 37 статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях з юридичних наук (у тому числі восьми – у зарубіжних виданнях та 

виданнях України, включених до міжнародних науково-метричних баз), а 

також у 27 тезах доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за 

результатами науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, та 

12 інших опублікованих працях, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 



 21 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В 

УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Стан наукового дослідження проблеми правового 

регулювання державної служби в Україні 

 

Як предмет наукових досліджень проблемні аспекти державної 

служби завжди привертали пильну увагу науковців, дослідження яких стали 

рушійною силою становлення даного інституту в його теперішньому 

вигляді. У даному аспекті необхідно згадати відомих радянських науковців, 

зокрема С. С. Алексєєва, А. П. Альохіна, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха, 

І. Л. Бачило, К. С. Бєльського, В. Г. Вишнякова, В. А. Власова, 

В. В. Волошину, А. А. Воробйова, В. М. Гессена, В. М. Горшеньова, 

О. Ф. Євтихієва, А. І. Єлістратова, В. Л. Кобалевського, Л. В. Коваля, 

Ю. М. Козлова, Р. І. Кондратьєва, Б. М. Лазарєва, О. В. Лебедєва, 

Р. З. Лівшиця, О. О. Лукашову, О. Є. Луньова, Г. В. Мальцева, 

В. М. Манохіна, І. В. Михайлівського, Р. С. Павловського, І. М. Пахомова, 

Г. І. Петрова, О. С. Піголкіна, В. І. Попова, О. І. Процевського, 

Ю. О. Розенбаума, Ю. М. Старілова, С. С. Студенікіна, М. С. Студенікіну, 

К. А. Титова, Ю. О. Тихомирова, В. А. Юсупова, Л. С. Явича, 

В. А. Яковлєва, О. М. Якубу, Ц. А. Ямпольську та інших, напрацювання 

яких у галузі конституційного, адміністративного і трудового права, теорії 

управління заклали фундамент сучасного розуміння інституту проходження 

державної служби.  

Звісно, специфічні особливості радянського політичного режиму 

негативно позначались на якості проведених наукових досліджень, не 

дозволяючи повною мірою розкрити юридичну природу суспільних 

правовідносин, що складались з приводу проходження державної служби. 



 22 

Як справедливо зауважує М. І. Іншин, за радянських часів усі дослідження 

проводилися в інших соціально-економічних, політичних і правових умовах 

на фоні домінування державної форми власності, заборони підприємницької 

діяльності, пріоритету громадських інтересів над особистими, кримінальної 

відповідальності за добровільну незайнятість тощо [208, c. 4].  

Після набуття Україною статусу суверенної та незалежної держави 

відбувся справжній сплеск наукових досліджень проблем становлення, 

розвитку та функціонування інституту державної служби. Рушійною силою 

цього стали докорінні зміни в соціально-політичному житті країни, 

спрямовані на формування громадянського суспільства, втілення принципів 

демократичної, правової, соціально орієнтованої держави.  

За таких умов перед наукою та практикою постало досить важливе 

питання: розробити та впровадити в національну правову систему таку 

модель державної служби, яка б увібрала в себе загальновизнані міжнародні 

стандарти та найкращі досягнення демократичних країн, а також 

враховувала національні правові традиції та суспільно-політичну ситуацію 

в нашій країні. На вирішення цього завдання були спрямовані зусилля цілої 

плеяди фахівців у галузі конституційного, адміністративного та трудового 

права, історії та теорії держави і права, теорії управління, серед яких 

обов’язково необхідно відзначити В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, 

О. М. Бандурку, Л. Р. Білу-Тіунову, Ю. П. Битяка, В. С. Венедіктова, В. М. 

Гаращука, І. П. Голосніченка, І. С. Гриценка, І. Є. Данильєву, Є. В. Додіна, 

С. Д. Дубенко, М. І. Іншина, Т. Є. Кагановську, Р. А. Калюжного, 

Л. Є. Кисіль, С. В. Ківалова, М. М. Клемпарського, В. Л. Коваленка, 

І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 

О. Д. Крупчана, Є. Б. Кубка, Г. І. Лелікова, С. С. Лукаша, 

В. К. Малиновського, Т. В. Мотренка, Н. Р. Нижник, О. Д. Оболенського, 

В. Ф. Опришка, О. В. Петришина, В. Ф. Погорілка, А. О. Селіванова, 

В. Ф. Сіренка, В. С. Стефанюка, М. М. Тищенка, Г. Й. Ткач, Ю. М. Тодику, 

О. Ф. Фрицького, В. В. Цвєткова, В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка, 



 23 

О. М. Ярошенка тощо. Очевидно, що без проведених ними 

фундаментальних наукових досліджень теоретичних і прикладних проблем, 

які виникають у сфері державно-службових відносин, неможливо було б 

здійснити якісний прорив у справі становлення інституту проходження 

державної служби.  

Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України, а також проведення 

низки політичних, економічних та адміністративних реформ, спрямованих 

на радикальну зміну пріоритетів у державотворенні, підвищення 

ефективності реалізації завдань та функцій держави у забезпеченні прав, 

свобод та інтересів громадян, обумовили суттєве оновлення нормативно-

правового регулювання інституту проходження державної служби. За таких 

умов наукові дослідження питань організації та функціонування державних 

органів та їх апарату, а також проходження державної (публічної) служби 

перейшли в нову площину, набувши принципово нового спрямування [110, 

с. 77–82].  

З даного приводу досить влучним є зауваження Ю. П. Битяка, який, 

обґрунтовуючи актуальність свого дисертаційного дослідження, зазначав: 

«… після проголошення Україною незалежності адміністративно-правовою 

наукою не було зроблено комплексного дослідження проблем державної 

служби та запропоновано практиці суттєвих теоретичних концептуальних 

положень щодо правового регулювання державно-службових відносин, які 

б відповідали програмним політичним завданням і конституційним вимогам 

щодо створення законодавства про державну службу в напрямі визнання 

головним обов’язком держави забезпечення пріоритетів прав і свобод 

людини і громадянина» [41, c. 4]. 

Недосконалість нормативно-правових актів, що визначають принципи 

та напрями функціонування органів державної влади, регулюють 

проходження державної служби та закріплюють правовий статус державних 

службовців, а також недостатня розробленість цих питань у науковій 

літературі спонукали вітчизняну юридичну науку до пошуку найбільш 
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оптимальних моделей державної служби, які б ураховували сучасні 

суспільно-політичні умови, національні правові традиції та позитивний 

зарубіжний досвід.  

Проведений нами ретроспективний аналіз наукових джерел 

юридичного спрямування дозволяє дійти висновку, що початок ХХІ 

сторіччя цілком обґрунтовано можна вважати періодом докорінного 

оновлення науково-теоретичного підґрунтя функціонування інституту 

державної служби. Саме в цей час спостерігається максимальна активізація 

наукових пошуків, присвячених дослідженню різноманітних аспектів 

становлення та розвитку державної служби в Україні, проходження 

державної служби, статусу державних службовців, правового регулювання 

їх праці тощо.   

Не заперечуючи наукової цінності проведених досліджень, все ж таки 

варто відзначити такий їх концептуальний недолік, як ігнорування 

комплексного характеру суспільних відносин, що у своїй сукупності 

становлять інститут проходження державної служби. Як наслідок, більша 

частина таких відносин стала предметом дослідження фахівців у галузі 

адміністративного та трудового права, а решта – вивчалась представниками 

інших галузей знань – теорії держави та права, теорії управління, 

політології, соціології, філософії тощо.  

Традиційно, найбільш дослідженими прийнято вважати 

адміністративно-правові аспекти регулювання державної служби. Саме з 

позицій об’єкта адміністративно-правового регулювання інститут державної 

служби розглядали Д. В. Балух, Ю. П. Битяк, І. Е. Данильєва, О. В. Литвин, 

У. І. Ляхович, В. Р. Кравець, О. О. Кравченко, О. С. Продаєвич та багато 

інших адміністративістів. Нижче спробуємо коротко проаналізувати їх 

роботи з тим, щоб визначити основні тенденції наукових пошуків у 

зазначеній сфері. 

Ю. П. Битяк у своїх наукових публікаціях, присвячених дослідженню 

інституту державної служби, основну увагу зосередив на аналізі соціальної 
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ролі, функцій, поняття та видів державної служби, а також на визначенні 

напрямів удосконалення законодавства про державну службу та службу в 

органах місцевого самоврядування. Захищена ним в 2006 р. дисертація 

справедливо вважається першою спробою комплексно, з використанням 

сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки 

дослідити проблемні питання організації і правового забезпечення 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні 

та сформулювати авторське бачення шляхів їх вирішення. У рамках 

проведеного дослідження основну увагу автор зосереджує на аналізі 

конституційно-правових засад становлення і розвитку публічної служби, 

визначенні її соціальної ролі, функцій, принципів та значення в розбудові 

незалежної держави; обґрунтуванні значення державної служби для 

структуризації органів виконавчої влади, визначенні їх функцій та 

вдосконаленні системи, структури і штатів; розкритті особливостей 

правового статусу різних категорій державних службовців; аналізі 

проблемних питань проходження державної служби; визначенні загальних 

засад кадрового забезпечення державних органів та органів місцевого 

самоврядування; визначенні шляхів підвищення ефективності державної 

служби тощо [41, с. 9]. 

Водночас, незважаючи на ту фундаментальну роль, яку відіграла 

аналізована робота для подальших наукових досліджень інституту 

державної служби, її автор, на нашу думку, припустився кількох 

концептуальних упущень.  

По-перше, проблеми публічної служби розглядалися Ю. П. Битяком 

шляхом застосування методу міждисциплінарного аналізу із залученням 

наукових праць представників науки управління, теорії держави і права, 

конституційного, адміністративного, трудового та інших галузей права [41, 

с. 12]. У цілому, такий підхід слід визнати найбільш обґрунтованим і 

доцільним у даного роду дослідженнях. Водночас, автор, на нашу думку, 

використав далеко не всі його можливості, що негативно позначилось на 
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результатах проведеного дослідження. Зокрема, найбільше нарікань 

викликає обґрунтований дослідником підхід, згідно з яким державну 

службу слід розглядати як «самостійний інститут права, зокрема 

адміністративного, який складають норми публічного законодавства» [41, c. 

14]. Як буде доведено нижче, інститут проходження державної служби має 

міжгалузевий характер і регулюється нормами не лише адміністративного, 

але також і трудового права.  

По-друге, з негативного боку слід оцінити той факт, що фахівець 

приділяє невиправдано мало уваги розмежуванню таких ключових понять, 

як «посадова особа», «службова особа», «державний службовець», 

«політична посада», «публічна служба», «патронатна служба» тощо. 

Обґрунтовуючи необхідність ухвалення нового Закону України «Про 

державну службу», автор наголошує на доцільності законодавчого 

визначення цих понять, однак конкретних пропозицій з даного приводу не 

надає [41, с. 379]. У даному аспекті варто відзначити, що проблема чіткого 

визначення понятійно-категоріального апарату, тісно пов’язана з 

проблемою встановлення меж випливу приватного і публічного права на 

регулювання інституту проходження державної служби, у дисертації не 

порушувалась. 

Дещо вужче, однак не менш ґрунтовно, окремі аспекти 

адміністративно-правового регулювання проходження державної служби 

розглядались в інших наукових дослідженнях. 

Так, наприклад, Д. В. Балух та О. О. Кравченко основну увагу 

зосередили на аналізі проблемних аспектів управління державною службою. 

Д. В. Балух основну увагу зосередив на дослідженні теоретичних та 

організаційно-правових засад управління державною службою в Україні. 

Результатом його наукових пошуків стало розмежування понять «служба», 

«публічна служба» і «державна служба», «управління державною службою» 

і «управління персоналом державної служби»; з’ясування сутності та 

правової природи державної служби як об’єкта державного управління; 
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визначення поняття, складу та різновидів державно-службових 

правовідносин; з’ясування цілей, завдань, функцій та принципів управління 

державною службою. Крім того, автор проаналізував чине законодавство 

про державну службу щодо забезпечення управління нею та сформулював 

пропозиції щодо його удосконалення; охарактеризував систему органів 

управління державною службою, визначив їхню компетенцію у сфері 

державної служби; з’ясував поняття та правову природу державного 

службовця як об’єкта управління персоналом державної служби; визначив 

організаційно-правові засади підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців; обґрунтував значення державної 

посади, її видів та Реєстру державних посад як складової управління 

державною службою; встановив та охарактеризував організаційно-правові 

засади критеріїв оцінювання діяльності державних службовців тощо [25, 

с.с. 5, 6]. 

Однак, незважаючи на такі вагомі здобутки, проведене Д. В. Балухом 

наукове дослідження має обмежений характер і не враховує кілька 

принципових моментів. 

По-перше, автор акцентує увагу на тому, що державна служба є 

комплексним публічним соціально-правовим інститутом [25, с. 6]. Ми не 

можемо погодитись із таким підходом і вважаємо його суперечливим, 

внутрішньо неузгодженим. Як уже наголошувалось вище, інститут 

державної служби регулюється не лише нормами публічного, але також і 

нормами приватного права. Саме в цьому й проявляється його комплексний, 

міжгалузевий характер. Однак правознавець не враховує дану обставину й 

не приділяє жодної уваги проблемам узгодження та розмежування 

публічно- й приватноправового регулювання проходження державної 

служби. 

По-друге, Д. В. Балух позиціонує своє дослідження як перше 

комплексне монографічне дослідження організаційно-правових засад, цілей, 

завдань, функцій та принципів управління державною службою у контексті 
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адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського 

Союзу [25, с. 7]. Зокрема, наголошує на тому, що адаптація інституту 

державної служби до стандартів ЄС зумовлює необхідність переосмислення 

ряду науково-теоретичних положень щодо державної служби та 

удосконалення чинного законодавства про державну службу щодо 

створення відповідних умов функціонування державної служби [25, с. 3]. 

Водночас дослідник не проводить узагальнення стандартів Європейського 

Союзу в аналізованій сфері, не визначає, яким із них не відповідає 

національне законодавство, а також не формулює конкретних пропозицій, 

спрямованих на усунення наявних недоліків і прогалин. 

Рукопис О. О. Кравченка теж присвячений аналізу організаційно-

правових аспектів управління державною службою. При цьому основну 

увагу науковець зосереджує на узагальненні історичного досвіду організації 

та нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні; 

визначенні теоретико-методологічних засад управління державною 

службою, в тому числі його цілей, завдань, основних принципів і функцій; 

характеристиці форм і методів управління державною службою; аналізі 

сучасного стану правового забезпечення управління державною службою; 

характеристиці системи органів управління державною службою, їх 

функцій, структури, компетенції та напрямків розвитку; з’ясуванні сутності 

і значення політики якості, основних шляхів її впровадження в практику 

управління державною службою; узагальненні зарубіжного досвіду 

управління державною службою, виявленні основних підходів та напрямів 

його реформування; визначенні основних шляхів удосконалення 

організаційно-правових засад управління державною службою України 

тощо [253, с. 5–6]. 

Проте, так само як і Ю. П. Битяк, Д. В. Балух, О. О. Кравченко 

акцентує увагу на комплексному характері інституту державної служби. 

Зокрема, зазначає, що «як об’єкт управління, державна служба в Україні – 

це складне комплексне утворення, яке вбирає в себе багато аспектів свого 
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існування», «з юридичної точки зору вона є комплексним міжгалузевим 

інститутом, що включає в себе норми різних галузей права» [253, с. 88]. 

Водночас учений не приділяє увагу визначенню меж впливу різних галузей 

права на регулювання інституту державної служби, у зв’язку з чим деякі 

зроблені автором висновки мають однобічний характер. Передусім, цей 

недолік виявився під час дослідження цілей, принципів і методів управління 

державною службою, серед яких основний акцент зроблено на 

адміністративних, публічно-правових методах. Також однобічний характер 

має проведене автором дослідження загальних засад забезпечення 

службової дисципліни державних службовців. Очевидно, що без 

використання інструментарію трудового права провести ґрунтовний аналіз 

проблемних питань застосування заохочень і дисциплінарних стягнень 

неможливо. 

Велику увагу адміністративісти приділяють дослідженню проблемних 

питань проходження державної служби.  

Так, наприклад, О. С. Продаєвич у своїй дисертації основну увагу 

зосереджує на аналізі організаційно-правових аспектів проходження 

цивільної державної служби в Україні. З цією метою фахівець визначає роль 

і місце проходження державної служби в інституті державної служби; 

аналізує чинне законодавство про проходження державної служби та 

формулює пропозиції щодо його удосконалення; уточнює поняття та 

елементи проходження державної служби, здійснює розмежування понять 

«проходження державної служби» і «просування по державній службі»; 

обґрунтовує значення державної посади для проходження державної 

служби; встановлює процесуальні засади проходження державної служби та 

виокремлює їх види; встановлює органи управління проходженням 

державної служби, визначає їхні повноваження; з’ясовує поняття, сутність, 

види та етапи службової кар’єри, її місце і роль у проходженні державної 

служби тощо [421, с. 5].  
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Так само, як і попередники, О. С. Продаєвич підкреслює комплексний 

характер інституту державної служби, водночас наголошує на тому, що це 

«публічний соціально-правовий інститут» [421, с. 6]. Проходження 

державної служби як публічно-правовий субінститут, на його думку, «має 

власну структуру, яка являє собою урегульовану переважно нормами 

адміністративного права сукупність елементів, що розміщуються у 

нормативно визначеній послідовності» [421, с. 9]. Ми не можемо 

погодитись із таким підходом і вважаємо, що без урахування положень 

трудового законодавства дослідити всі аспекти службової кар’єри 

державного службовця, якій у дисертації приділено велику увагу, 

неможливо. 

Проблемні питання правового регулювання проходження державної 

служби розглядав також А. В. Кірмач. Метою його дослідження стало 

поглиблення теоретичних засад правового регулювання проходження 

державної служби, узагальнення сучасного європейського досвіду 

правового регулювання проходження державної служби та обґрунтування 

висновків і пропозицій щодо впровадження цього досвіду з метою 

вдосконалення правового регулювання проходження державної служби в 

Україні. В рамках реалізації зазначеної мети автор розкрив поняття 

проходження державної служби та визначив основи правового регулювання 

проходження державної служби; проаналізував основні типи правового 

регулювання проходження державної служби в європейських країнах; 

з’ясував європейські засади правового регулювання проходження державної 

служби; узагальнив сучасний досвід правового регулювання проходження 

державної служби в європейських країнах з метою визначення 

першочергових завдань реформування державної служби в Україні; 

визначив, базуючись на європейському досвіді правового регулювання 

проходження державної служби, головні напрями впровадження в Україні 

такого досвіду; обґрунтував висновки і пропозиції щодо впровадження у 

вітчизняне законодавство та правозастосовну практику європейського 
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досвіду правового регулювання проходження державної служби тощо [221, 

с.с. 4, 5]. 

У цілому високо оцінюючи ґрунтовний та комплексний характер 

проведеного А. В. Кірмачем дослідження, все ж таки не можемо погодитись 

із деякими його міркуваннями. Так, проводячи розмежування публічно- та 

приватноправового регулювання державно-службових відносин на основі 

аналізу європейських засад правового регулювання проходження державної 

служби, вчений схиляється до думки про недоцільність поширення 

трудового законодавства на державно-службові відносини [221, с. 75]. 

Звісно, такий підхід до вирішення однієї з ключових проблем правового 

регулювання проходження державної служби негативно позначився на 

інших результатах проведеного дослідження. Зокрема, аналіз процедур 

прийняття на державну службу, просування по державній службі та її 

припинення має однобічний характер і розкриває, переважно, специфіку 

адміністративного управління проходженням державної служби.  

Адміністративно-правовий статус державного службовця та окремі 

його елементи теж стали предметом наукового аналізу фахівців-

адміністративістів. Серед них, у першу чергу, варто згадати рукопис 

У. І. Ляхович, в якому на основі аналізу чинного законодавства України та 

узагальнень практики його реалізації подано загальну характеристику 

адміністративно-правового статусу державного службовця, з’ясовано 

сучасний стан та перспективи розвитку і вдосконалення організаційно-

правових засобів забезпечення його реалізації. З цією метою визначається 

сутність адміністративно-правового статусу державного службовця через 

з’ясування його місця в структурі загального правового статусу; 

характеризуються зміст та елементи адміністративно-правового статусу 

державного службовця; досліджуються поняття та система організаційно-

правових засобів забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу 

державного службовця; аналізуються внутрішньоуправлінські та 

зовнішньоправові засоби забезпечення реалізації адміністративно-правового 
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статусу державного службовця; визначаються передумови набуття особою 

адміністративно-правового статусу державного службовця; 

обґрунтовуються основні напрямки удосконалення організаційних гарантій 

забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного 

службовця тощо [272, с. 6].  

Так само, як і більшість адміністративістів, У. І. Ляхович наголошує 

на тому, що «інститут державної служби являє собою надзвичайно складне 

правове явище, оскільки у ньому сконцентровано правовий матеріал різної 

галузевої сутності» [272, с. 9]. Водночас комплексний характер інституту 

державної служби, і, відповідно, його дослідження представниками різних 

галузей права (в першу чергу, адміністративного і трудового), «не сприяє 

консолідації зусиль науковців, що, як наслідок, негативно впливає на рівень 

та глибину його наукового пізнання» [272, с. 9]. На думку вченої, 

«запровадження ефективного правового регулювання відносин державної 

служби можливе тільки у тому разі, якщо воно буде здійснене лише через 

норми однієї галузі права – адміністративного права» [272, с. 10]. 

З нашої точки зору, таке бачення є помилковим і таким, що штучно 

звужує рамки правового регулювання проходження державної служби, не 

дозволяє повною мірою використовувати інструментарій трудового права 

під час визначення перспективних напрямів його удосконалення та 

підвищення ефективності. Крім того, воно суперечить загальноприйнятому 

сьогодні дуалістичному підходу до розуміння сутності інституту державної 

служби, згідно з яким державні службовці одночасно розглядаються і як 

представники держави та носії влади (адміністративно-правовий підхід), і 

як специфічна група найманих працівників (трудо-правовий підхід). 

Дисертація О. В. Литвина теж присвячена аналізу адміністративно-

правового регулювання статусу державного службовця в Україні, в якій на 

основі комплексного дослідження, аналізу теоретичних знань і чинного 

законодавства, узагальнень практики його реалізації і позитивного світового 

досвіду окреслено особливості адміністративно-правового статусу 
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державних службовців, проаналізовано правові засади їх повноважень, а 

також розроблено рекомендації щодо удосконалення правового 

забезпечення зазначеного статусу та підвищення ефективності державної 

служби. При цьому особливу увагу правознавець присвятив 

доопрацюванню стану адміністративно-правового регулювання статусу 

державних службовців; аналізу теоретико-прикладної суті понять, функцій 

та особливостей адміністративно-правового забезпечення державної 

служби, з урахуванням сучасного розвитку теорії адміністративного права; 

формулюванню наукового визначення функціонування інституту державної 

служби та дослідженню його принципів; розробленню системної 

адміністративно-правової характеристики загального правового статусу 

державного службовця на основі чинного законодавства та практики його 

застосування; визначенню особливостей складових адміністративно-

правового статусу окремих категорій державних службовців, залежно від 

відомств, у яких вони працюють; відокремленню і розкриттю проблемних 

питань дисциплінарної та юридичної відповідальності державних 

службовців; формулюванню та обґрунтуванню адміністративно-правових 

критеріїв оцінки ефективності діяльності державних службовців; 

визначенню реальних шляхів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення статусу державних службовців в Україні з урахуванням 

позитивного світового досвіду тощо [265, с. 5, 6]. 

Знайомство зі згаданим дослідженням дозволяє нам зробити декілька 

важливих зауважень. У першу чергу, сумніви викликає обґрунтованість 

визначених меж об’єкта дослідження. Зокрема, він включає суспільні 

відносини, що «виникають у зв’язку з адміністративно-правовим 

регулюванням статусу державних службовців у сфері публічного 

управління» [265, с. 6]. Разом з тим з аналізу змісту роботи зрозуміло, що 

автор порушує низку питань, які виходять далеко за рамки сфери 

публічного управління. Зокрема, це стосується порядку притягнення 

державних службовців до відповідальності, особливо – до дисциплінарної. 
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Очевидно, що дослідження зазначених питань лише з використанням 

арсеналу методів адміністративної науки є неповним.  

По-друге, характеризуючи комплексний характер інституту державної 

служби, який є «об’єктом досліджень у різних галузях науки» [265 с. 11], 

дисертант зазначає, що «крім правової науки, вивченням невирішених 

питань у системі державної служби займаються політологи, соціологи, 

науковці з державного управління тощо. Водночас, саме правова, і, зокрема, 

адміністративно-правова наука займає ключове місце у вивченні проблем 

державної служби» [265, с. 12]. Ми не можемо погодитись із таким 

висновком і тим більше з таким його обґрунтуванням. Автор не лише не 

проводить розмежування сфер правового регулювання інституту державної 

служби різними галузями права, але навіть не згадує про представників 

трудового права і їх роль у дослідженні даного інституту.  

Правообмеження в державній службі України як окремий елемент 

правового статусу державного службовця вивчав К. М. Зубов. Основною 

метою його дослідження стало здійснення наукового аналізу та визначення 

поняття, сутності, місця і значення правообмежень в інституті державної 

служби, їх юридичної природи та стану правового регулювання, видів 

правообмежень, особливостей правообмежень щодо окремих видів 

державної служби. Для досягнення зазначеної мети здобувач: дослідив 

історіографію проблеми та визначив основні напрямки наукового 

дослідження; визначив роль і місце обмежень в інституті державної служби; 

охарактеризував чинне законодавство щодо обмежень у державній службі 

та сформулював пропозиції щодо його удосконалення; визначив поняття 

«правообмеження» та здійснив розмежування понять «правообмеження», 

«обмеження» і «заборона»; класифікував обмеження, визначив їх 

особливості й охарактеризував їх; здійснив порівняльну характеристику 

обмежень, передбачених законами «Про боротьбу з корупцією» і «Про 

засади запобігання та протидії корупції»; встановив процесуальні 

особливості реалізації правообмежень у державній службі; розробив 
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конкретні пропозиції щодо подальшого удосконалення чинного 

законодавства про державну службу і щодо запобігання і протидії 

корупції [194, с. 5]. 

Як бачимо, у своєму дослідженні К. М. Зубов основну увагу зосередив 

на аналізі процесуальних засад державної служби в Україні, в регулюванні 

яких, як відомо, значну роль відіграє трудове законодавство. Однак 

дисертант не враховує дану обставину і розглядає інститут державної 

служби як «публічний соціально-правовий інститут» [194, с. 3]. За такого 

підходу обґрунтовані автором пропозиції з удосконалення кадрової 

політики навряд чи можна вважати достатньо виваженими і такими, що 

враховують комплексний характер аналізованого інституту. 

Адміністративно-правове регулювання загальних та спеціальних 

принципів організації та функціонування державної служби в Україні 

вивчала І. Е. Данильєва. Наукова праця вченої стала однією з перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці, де комплексно проаналізовано 

проблему становлення й розвитку в сучасних умовах принципів організації 

та функціонування державної служби. На підставі проведеного дослідження 

було вироблено їх загальнотеоретичну концепцію, систему, а також 

сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства [85, c. 9]. 

У своєму рукописі І. Е. Данильєва основну увагу зосередила на оцінці 

соціально-правового значення принципів права в регулюванні державно-

службових відносин; аналізі наявних у науковій літературі поглядів щодо 

правової природи принципів державної служби, визначенні їх поняття та 

сутнісних рис; дослідженні системи принципів державної служби, аналізі її 

теоретичної моделі; розкритті ролі, місця принципів організації та 

функціонування в системі принципів державної служби; аналізі чинного 

законодавства щодо правової регламентації принципів організації та 

функціонування державної служби; розробленні нормативної моделі 

системи принципів державної служби для подальшого використання в ході 
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удосконалення законодавства; аналізі соціально-економічних, політичних 

умов реалізації принципів державної служби; розробленні конкретних 

пропозицій щодо напрямків удосконалення державної служби в умовах 

розбудови в Україні правової держави та обґрунтуванні рекомендацій щодо 

їх практичної реалізації тощо [85, c. 7–8]. 

Не заперечуючи важливої наукової цінності вказаного дослідження, з 

негативного боку все ж таки слід оцінити авторський підхід до визначення 

правової природи інституту державної служби. Так, обстоюючи розуміння 

принципів державної служби, їх природи і соціального значення з позицій 

системного підходу, автор проводить аналіз їх взаємозв’язку лише з 

принципами конституційного, адміністративного права та державного 

управління [85, с. 8]. Про трудове законодавство та взаємозв’язок із 

принципами трудового права мова навіть не йде. Разом з тим серед 

принципів державної служби, які І. Е. Данильєва пропонує закріпити в 

чинному законодавстві, згадуються принципи професіоналізму і 

компетентності, етичності; персональної відповідальності за невиконання 

або неналежне виконання посадових обов’язків і службової дисципліни; 

політичної нейтральності та стабільності; соціальної захищеності 

державних службовців та інші [85, с. 10]. Роль трудового права у визначенні 

сутності та змісту зазначених принципів є очевидною і автор повинна була 

це врахувати. 

В. Р. Кравець одним із перших в Україні здійснив комплексний аналіз 

проблемних питань атестації державних службовців та запропонував власне 

бачення шляхів їх вирішення. Науковець, зокрема: визначив сутнісний зміст 

атестації державних службовців та службової кар’єри; розглянув стан 

правового регулювання атестації державних службовців; розкрив зміст 

поняття та охарактеризував структуру механізму атестації державних 

службовців; охарактеризував його елементи. Крім того, автор уперше в 

Україні виділив атестаційне провадження як вид адміністративного 
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провадження, визначив його стадії та підстадії, охарактеризував правовий 

статус його учасників [252, c. 3–4]. 

Незважаючи на те, що інститут атестації державних службовців по 

суті був виокремленний з трудового права, В. Р. Кравець невиправдано 

мало уваги приділяє дослідженню меж впливу трудового законодавства на 

його сучасне формування та законодавче оформлення його змісту.  

Звісно, наведеним вище науковцями не вичерпується перелік 

сучасних адміністративістів, напрацювання яких поповнили теоретичну 

базу дослідження інституту державної служби. В даному аспекті варто 

також згадати роботи В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, В. 

М. Гаращука, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, Т. О. 

Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, М. В. 

Лошицького, А. О. Селіванова, С. Г. Стеценка, М. М. Тищенка, Ю. С. 

Шемшученка та інших. 

Крім того, значна кількість дослідників займалась аналізом 

проблематики проходження державної служби окремими категоріями 

службовців, наприклад працівниками ОВС (О. Б. Аксютін [12], 

М. І. Ануфрієв [18], П. І. Павленко [327],), підрозділів внутрішньої безпеки 

(В. В. Марков [279]), ДПС України (О. В. Артеменко [20]), прокуратури 

(В. В. Шуба [508]), установ виконання покарань (Є. Ю. Бараш [28]), 

податкової служби (О. П. Дзісяк [101]), дипломатичної служби (Т. І. 

Биркович [39]), служби в органах місцевого самоврядування 

(О. І. Бедний [33]) тощо. Не можна не звернути увагу й на те, що суттєвий 

внесок у розроблення адміністративно-правового аспекту державної служби 

зробили і продовжують робити представники науки державного управління, 

зокрема Ю. В. Ковбасюк, А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, 

С. М. Серьогін, Ю. П. Сурмі тощо.  

Підсумовуючи аналіз напрацювань у галузі адміністративного права, 

варто зауважити, що, незважаючи на підвищену увагу науковців до 

інституту проходження державної служби, не всі його аспекти знайшли 
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належне висвітлення в юридичній літературі. Деякі з них залишились поза 

увагою вчених або ж досліджені фрагментарно, дослідження інших – уже 

застаріли і не відповідають сучасним суспільно-політичним реаліям.  

Водночас основним недоліком переважної більшості проаналізованих 

праць є те, що інститут проходження державної служби адміністративісти 

досліджують лише з урахуванням його адміністративно-правового аспекту, 

тобто як публічно-правовий інститут, як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання. При цьому деякі науковці зазначають, що необхідність 

обмеження правового регулювання усіх без виключення відносин, що 

виникають у сфері державної служби, в тому числі й тих, що стосуються її 

проходження, виключно нормами адміністративного права (законодавством 

про державну службу) на засадах публічності, є обґрунтованим, як з 

наукової, так і з практичної точки зору [221, с. 76]. 

Одним з основних аргументів на користь такого підходу є 

узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема практики правового 

регулювання проходження державної служби європейських країн. 

Наголошується, що останніми роками інститут державної служби активно 

реформується в європейських країнах нової демократії та практично в усіх 

посткомуністичних державах, причому лейтмотивом такого реформування, 

як правило, є посилення публічно-правових начал у сфері регулювання 

державно-службових відносин [458, с. 17–33].  

На основі аналізу законодавчих актів європейських держав вітчизняні 

науковці доходять висновку, що державна служба тут організовується 

виключно на публічно-правовій основі [505, с. 54; 3, с. 309]. При цьому 

наголошується, що саме така модель правового регулювання проходження 

державної служби максимально повно враховує сутність і завдання цього 

інституту. 

Вважаючи, що такий зарубіжний досвід регулювання інституту 

проходження державної служби є найбільш прийнятним для впровадження 

в національну правову систему, більшість науковців-адміністративістів 
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останніми роками заперечує необхідність поширення трудового 

законодавства на державних службовців з метою забезпечення їх кращого 

правового захисту та професійності державної служби [350, с. 6–7]. 

Відразу ж зауважимо, що ми не підтримуємо такий підхід і вважаємо 

його сумнівним. На користь такого висновку можна навести відразу 

декілька аргументів.  

У першу чергу, слід зазначити, що навіть ті науковці, які заперечують 

доцільність регулювання проходження державної служби за допомогою 

норм трудового права, наголошують на комплексному характері даного 

інституту (на що ми вже звертали увагу вище). Зокрема, це проявляється в 

тому, що сьогодні державні службовці розглядаються і як представники 

держави та носії державної влади (адміністративно-правовий підхід), і як 

специфічна категорія найманих працівників (трудо-правовий підхід). 

Очевидно, що за допомогою інструментарію лише адміністративного права 

повною мірою врегулювати трудовий аспект проходження державної 

служби неможливо.  

По-друге, як свідчить аналіз чинного законодавства, в тому числі 

положень нового Закону України «Про державну службу», наразі низка 

питань проходження державної служби регламентується нормами саме 

трудового права та права соціального забезпечення (наприклад, припинення 

державно-службових відносин, заохочення та притягнення державних 

службовців до дисциплінарної відповідальності, пенсійне забезпечення 

державних службовців тощо). Як зауважує В. М. Лебедєв, у даному випадку 

має місце своєрідна «правова дифузія», тобто субсидіарний характер 

запозичення норм трудового права для заповнення прогалин, наявних в 

адміністративному праві [262, с. 43–45].  

Водночас найбільш радикально налаштовані науковці оцінюють таку 

ситуацію як тимчасову і прогнозують вже найближчим часом кардинальні 

зміни в регулюванні відносин, які виникають у зв’язку з проходженням 

служби державними службовцями [93, с. 280]. На думку вчених, поєднання 
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адміністративного і трудового підходів до регулювання державної служби 

важко визнати органічним, оскільки воно не відповідає самій сутності 

державної служби, яка є публічною [223, с. 66]. Саме тому субсидіарне 

регулювання державної служби трудовим законодавством має бути 

повністю замінене на режим публічного регулювання державно-службових 

відносин [221, с. 74]. Як аргумент на користь такого підходу вчені наводять 

той факт, що в правовому регулюванні державної служби панує 

імперативний підхід: дозволено тільки те, що прямо передбачено 

законом [302, с. 48]. Відповідно відносини, що виникають з приводу 

проходження державної служби, мають публічно-правовий характер [42, 

с. 23], а тому повинні регулюватися не трудовим правом (як 

приватноправові відносини), а виключно адміністративним правом (як 

публічно-правові відносини) [93, с. 280; 272, с. 10]. 

Ми не можемо погодитись із таким підходом, так само як і з 

твердженням, що сьогодні «публічно-правове регулювання державної 

служби має чимало прогалин, що досить часто зумовлює необхідність 

заповнення таких прогалин нормами інших галузей права, в тому числі 

трудового права, цивільного права тощо» [221, с. 75]. Трудове право не 

просто «заповнює прогалини публічно-правового регулювання», а 

повноцінно впорядковує величезний пласт відносин, які пов’язані з 

проходженням державної служби. Саме комплексний характер 

аналізованого інституту, про який говорять практично всі науковці, 

обумовлює необхідність його системного правового регулювання.  

Норми трудового права в механізмі правового регулювання інституту 

проходження державної служби – це не тимчасовий вимушений засіб, який 

вже найближчим часом має бути ліквідований, а об’єктивно обумовлена 

необхідність. Відповідно немає жодних підстав говорити про тенденцію до 

витіснення норм приватного права зі сфери правового регулювання 

державно-службових відносин та чіткого розмежування приватноправового 

регулювання працевлаштування в державних органах та публічно-
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правового регулювання відносин державної служби. Такої тенденції 

об’єктивно бути не може, оскільки якою б публічною не була державна 

служба, завжди залишатиметься низка питань, які можуть бути ефективно 

врегульовані лише за допомогою інструментарію трудового законодавства.  

На підтвердження зробленого нами висновку можна навести 

величезну кількість наукових праць, які були написані фахівцями у галузі 

трудового права й безпосередньо торкались найбільш актуальних проблем 

проходження державної служби. Зокрема, це рукописи І. П. Грекова, 

М. І. Іншина, М. М. Клемпарського, І. П. Лаврінчук, Н. М. Неумивайченко, 

В. О. Процевського, В. І. Щербини, О. М. Ярошенка тощо. Важливість 

досліджуваних ними питань свідчить про те, що без урахування трудового 

аспекту розгляд інституту проходження державної служби не буде мати 

завершеного характеру, залишатиметься однобічним і гальмуватиме його 

подальший розвиток і вдосконалення.  

Однією з перших у галузі трудового права ґрунтовне вивчення 

особливостей правового статусу державного службовця в рамках трудових 

правовідносин здійснила І. П. Лаврінчук. Серед іншого, дослідниця 

негативно оцінила той факт, що розгляд проблем професійної діяльності 

службовців у державній сфері традиційно зосереджується в межах системи 

адміністративного права. Не менш важливим, на думку вченої, є 

характеристика та теоретичне обґрунтування ознак трудової діяльності у 

формі державної служби та складових поняття державного службовця, що 

формують їх правове становище як окремої категорії працівників [260, с. 3–

4]. Виходячи з цього було проведено дослідження особливостей правового 

статусу державного службовця в рамках трудових правовідносин, а також 

комплексний аналіз його реалізації протягом проходження державної 

служби як одного із видів суспільно корисної діяльності [260, c. 6]. В 

рамках такого аналізу було опрацьовано: вітчизняний та зарубіжний досвід 

функціонування інституту державної служби, її суть, місце та межі 

поширення в суспільній організації України; основні ознаки державної 
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служби як суспільного явища та ознаки державного службовця як окремої 

категорії працівників; поняття та зміст правового статусу державного 

службовця; класифікація державних службовців за посадовою та 

особистісною ознакою; особливості правового становища державного 

службовця в процесі проходження служби; напрями вдосконалення 

правового регулювання умов праці державних службовців при здійсненні 

державної служби тощо [260, c. 4]. 

Комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання трудових відносин державних службовців було 

проведено також Н. М. Неумивайченко. Серед іншого, вчена зазначає, що 

«сенс вивчення державної служби як різновиду трудової діяльності з 

позицій науки трудового права полягає у тому, щоб розглядати відносини 

державної служби як окремий різновид трудових відносин, які потрапляють 

під регулюючий вплив законодавства про працю, але з певною 

специфікою» [296, с. 4]. 

У межах цього дослідження автор аналізує вітчизняний та зарубіжний 

досвід функціонування державної служби, визначає її сутність, ознаки; 

досліджує державну службу як різновид трудової діяльності; визначає 

специфічні ознаки державного службовця як особливого суб’єкта трудових 

правовідносин; аналізує спеціальні вимоги, які висуваються до претендентів 

на державну службу; виявляє співвідношення норм адміністративного і 

трудового права в регулюванні правовідносин, що виникають на державній 

службі; проводить класифікацію трудових відносин державних службовців, 

аналізує особливості їх виникнення, зміни та припинення.  

Доводячи тезу про існування «трудо-правового статусу державних 

службовців», автор пропонує по-новому визначати поняття державної 

служби як різновиду трудової діяльності і державного службовця як 

особливого суб’єкта трудових правовідносин. Також доводить, що 

«зовнішні» відносини державної служби, які охоплюють зовнішні зв’язки 
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державних службовців з фізичними і юридичними особами, регулюються 

нормами не лише адміністративного, а й трудового права [296, с. 7–8].  

І. П. Греков достатньо змістовно проаналізував та розкрив сутність й 

особливості правового регулювання умов, підстав та порядку виникнення, 

розвитку і припинення службово-трудових відносин і на цій основі 

обґрунтував конкретні пропозиції щодо удосконалення відповідного 

нормативно-правового забезпечення [76, с. 6]. При цьому основну увагу 

науковець зосередив на дослідженні основного понятійно-категоріального 

апарату правового регулювання проходження державної служби 

громадянами України; виявленні специфіки правового регулювання праці 

державних службовців та обґрунтуванні необхідності його удосконалення і 

подальшого розвитку; окресленні тенденцій диференціації правового 

регулювання праці державних службовців; аналізі юридичних підстав та 

порядку виникнення службово-трудових відносин з громадянами України, 

їх розвитку та припинення в контексті реформування відповідного 

нормативно-правового забезпечення; удосконаленні організаційно-правових 

форм дисциплінарної відповідальності державних службовців за 

невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків тощо. 

Серед іншого, особливу увагу автор приділяє дослідженню проблеми 

співвідношення норм адміністративного та трудового права в регулюванні 

інституту проходження державної служби. Так, підкреслюючи комплексний 

характер інституту проходження державної служби, а також визнаючи 

пріоритет норм адміністративного та трудового права в його регулюванні, у 

межах державної служби науковець розрізняє службово-трудові та 

державно-службові відносини, які виникають в процесі її організації і 

функціонування. При цьому цілком справедливо наголошує, що службово-

трудові відносини виникають у зв’язку з укладенням трудового договору чи 

контракту між громадянином України і державним органом і торкаються в 

основному встановлення, зміни і припинення умов праці службовців, тоді 

як сферою дії державно-службових відносин є зовнішні управлінські 
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зв’язки певних державних інституцій з тими чи іншими учасниками 

суспільних відносин. Відповідно державно-службові відносини мають 

вторинний, похідний від службово-трудових відносин характер, оскільки 

юридичною підставою їх виникнення є трудовий зв’язок державного 

службовця з державним органом, підприємством, установою чи 

закладом [76, с. 8].  

А. В. Андрушко [17] основну увагу приділила виявленню 

особливостей правової природи трудових правовідносин з державними 

службовцями, розкриттю змісту умов та підстав їх виникнення; аналізу 

правового становища громадян під час проходження конкурсного відбору, 

стажування, перебування у кадровому резерві державної служби; 

дослідженню порядку заміщення посад в органах державної служби на 

підставі актів виборів, призначення та трудового договору (контракту); 

виявленню колізій та прогалин правового регулювання прийняття громадян 

на державну службу; розробленню пропозицій з удосконалення і 

доповнення трудового законодавства і законодавства про державну службу 

в аспекті правового регулювання порядку прийняття громадян на державну 

службу та виникнення трудових правовідносин. 

А. В. Андрушко доводить, і з цим варто погодитись, що «особливість 

службово-трудових правовідносин зумовлюється змістом праці державних 

службовців, яка полягає у реалізації ними організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій у межах компетенції державних органів і 

виникненні управлінських правовідносин» [17, с. 8]. Виходячи з наведеного 

автор обґрунтовує необхідність доповнення КЗпП України нормами, які б 

визначали державних службовців як окрему категорію працівників, права і 

обов’язки яких, окрім трудового законодавства, встановлюються 

спеціальними нормативними актами [17, с. 9]. 

Найбільш ґрунтовне дослідження сутності та особливостей 

нормативно-правового регулювання службово-трудових відносин 

державних службовців проведено М. І. Іншиним [208, c. 6–9].  
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На основі аналізу загальнотеоретичних засад державної служби автор 

обґрунтовує власне бачення теорії службово-трудових відносин та надає 

пропозиції і рекомендації щодо удосконалення правового регулювання 

трудової діяльності державних службовців України. З цією метою 

з’ясовуються особливості становлення та розвитку державної служби в 

Україні; визначаються поняття, місце, роль та види державної служби; 

аналізується сучасний стан нормативно-правового забезпечення державної 

служби в Україні; характеризується організаційне та правове забезпечення 

службово-трудових правовідносин у сфері державної служби; 

досліджується структура службово-трудових правовідносин; аналізується 

правовий статус державного службовця як суб’єкта службово-трудових 

правовідносин; обґрунтовується класифікація державних службовців як 

учасників трудових правовідносин; з’ясовуються особливості правового 

регулювання праці державних службовців України; досліджуються 

особливості виникнення та розвитку службово-трудових відносин у сфері 

державної служби; визначаються спеціальні підстави припинення 

службово-трудових відносин; аналізується сучасний зарубіжний досвід 

організації службово-трудових правовідносин та визначаються можливі 

шляхи його використання в Україні; проводиться характеристика 

юридичних гарантій як фактора стабільності та підвищення ефективності 

службово-трудової діяльності державних службовців; формулюються 

рекомендації щодо соціально-правового захисту державних службовців; 

аналізується соціально-правовий механізм формування юридичної 

відповідальності державних службовців; обґрунтовуються конкретні 

пропозиції та рекомендації щодо удосконалення порядку виникнення, 

розвитку і припинення службово-трудових відносин в Україні тощо [208, 

с. 4–5]. 

З урахуванням специфіки нашого дослідження особливу увагу 

необхідно приділити з’ясуванню ролі, яку, на думку правознавця, 

відіграють норми трудового права в регулюванні інституту проходження 
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державної служби. На його переконання, сьогодні «вихід нашого 

суспільства із системної кризи» неможливий без «такої організації 

державної служби, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості 

державного управління шляхом підвищення ефективності службово-

трудової діяльності» [208, с. 3]. Виконання цього завдання потребує 

суттєвого поглиблення досліджень проблематики правового регулювання 

державної служби саме з точки зору трудового права. 

М. І. Іншин перший серед сучасних вітчизняних дослідників 

проаналізував інститут державної служби крізь призму трудового права як 

важливий чинник регулювання суспільного життя та виконання державних 

завдань і функцій. Однак не з усіма його висновками можна погодитись 

повною мірою. Так, автор зазначає, і це варто підтримати, що державну 

службу необхідно розуміти «як особливий вид професійної діяльності і 

форму реалізації конституційного права на працю» [208, с. 11]. Водночас 

учений, на нашу думку, занадто перебільшує роль трудового права в 

регулюванні даного інституту. Зокрема, розглядаючи правовідносини, що 

виникають у зв’язку з проходженням державної служби, вчений відносить 

їх, переважно, до трудових правовідносин, тобто відносин, що 

регламентуються, здебільшого, нормами трудового права [208, с. 113–118]. 

Як ми вже неодноразово наголошували вище, сьогодні об’єктивно 

неможливо провести чітке нормативне розмежування публічно-правових 

відносин у сфері державної служби та трудових відносин, які виникають у 

тій же сфері між працедавцем і найманим працівником. Відповідно 

неможливо встановити пріоритетність норм тих чи інших галузей права в 

механізмі правового регулювання державної служби. І адміністративне, і 

трудове законодавство регулюють абсолютно різні сторони цього 

багатогранного інституту, тісно переплітаючись і взаємодіючи.  

Окрім дослідження загальних питань правового регулювання 

проходження державної служби нормами трудового законодавства, пильна 

увага науковців зосереджується на розгляді окремих аспектів службово-
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трудових відносин. Так, наприклад, С. М. Терницький аналізував правове 

регулювання конкурсного заміщення посад державних службовців; 

В. Г. Руденко – правове регулювання оплати праці державних службовців в 

Україні; І. В. Кудрявцев – правове регулювання діяльності профспілок на 

державній службі; Ю. В. Баскакова – проблемні питання зміни істотних 

умов трудового договору з державними службовцями; Н. М. Вапнярчук – 

правове регулювання дисциплінарної відповідальності державних 

службовців в Україні тощо.  

Також у науковій літературі активно досліджується проблематика 

правового регулювання службово-трудових відносин у різних органах 

влади. Наприклад, С. Д. Дериволковим висвітлено питання правових 

заходів забезпечення службової дисципліни посадових осіб митних органів; 

О. О. Кравченком – досліджено особливості дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб митної служби України; В. Я. Кияном – 

проаналізовано проблемні аспекти правового регулювання переміщення та 

просування по службі працівників органів внутрішніх справ тощо. 

Отже, спираючись на аналіз наукових напрацювань вищезгаданих, а 

також низки інших учених-правознавців, можна стверджувати, що як у 

галузі адміністративного, так і в галузі трудового права значну увагу 

приділено проблематиці державної служби. Результатом проведених 

досліджень стало, серед іншого, суттєве зміцнення понятійно-

категоріального апарату в даній сфері, а також вироблення низки 

практичних висновків і рекомендацій щодо вдосконалення його 

законодавчого регулювання. При цьому слід звернути увагу на те, що 

науковий інтерес теоретиків трудового права до проблематики державної 

служби дещо вужчий, аніж адміністративістів. Так, якщо перших цікавлять, 

переважно, питання правового регулювання праці державних службовців, 

то другі, окрім проходження державної служби, також активно вивчають 

проблеми її організації та здійснення державного управління даною 

сферою.  
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Не заперечуючи наукову цінність досліджень, присвячених інституту 

проходження державної служби, варто відзначити фрагментарність, 

відсутність системності та цілісності його розуміння. Підходи більшості 

згаданих вище дослідників до вивчення проблем проходження державної 

служби, як правило, зводяться до їх аналізу в межах або трудового, або 

адміністративного права, без приділення суттєвої критичної уваги 

вивченню подвійної правової природи даного інституту. Практично всі без 

винятку адміністративісти та трудовики наголошують на тому, що державна 

служба – це комплексний інститут, і у своїх наукових дослідженнях 

звертаються до наукових напрацювань один одного. Водночас усі вони 

практично не приділяють увагу проблемам розмежування та узгодження 

норм адміністративного і трудового права в регулюванні відносин 

державної служби в Україні. Такий стан справ призводить до того, що одні 

й ті самі аспекти державної служби адміністративістами розглядаються як 

предмет адміністративно-правового регулювання, а теоретиками трудового 

права, відповідно, – трудо-правового регулювання. Така концептуальна 

помилка не дозволяє повною мірою усвідомити всю сукупність проблем 

правового регулювання проходження державної служби як нормами 

трудового, так і нормами адміністративного права. Вона є основною 

причиною не лише виникнення наукових дискусій з приводу належності тих 

чи інших відносин державної служби до предмета відповідної галузі права, 

але й до відсутності єдиного бачення основних шляхів реформування 

інституту проходження державної служби. Як наслідок, більшість 

практичних питань, які стосуються правового, організаційного, кадрового 

та іншого забезпечення проходження державної служби, залишаються 

недостатньо дослідженими. Нерозробленість зазначених проблем у теорії 

негативно позначається на правотворчій діяльності, обумовлює прийняття 

невиважених, недосконалих і суперечливих правових актів. Унаслідок цього 

гальмується процес реформування інституту проходження державної 
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служби та його адаптація до стандартів Європейського Союзу, а також 

знижується ефективність нормативно-правових актів, що його регулюють. 

Щоб отримати бодай приблизне уявлення про масштаби наслідків 

відсутності належного правового регулювання інституту проходження 

державної служби в Україні, пропонуємо проаналізувати результати 

власного соціологічного дослідження, в якому приймали участь не лише 

державні службовці, але також різноманітні фахівці у галузі права. 

Так, більшість опитаних нами респондентів (62 % державних 

службовців і 71 % фахівців у галузі права) оцінюючи сучасний стан 

нормативно-правового регулювання інституту проходження державної 

служби, відмітили його низьку якість, що негативно впливає на рівень 

ефективності та дієвості державної служби. При цьому, на думку опитаних 

нами респондентів, для сучасного нормативно-правового регулювання 

інституту проходження державної служби найбільш характерними є 

наступні недоліки:  

 розрізненість та неузгодженість між собою нормативно-правових 

актів, які регулюють проходження державної служби в Україні (55 % та 

73 % відповідно);  

 невідповідність нормативно-правового регулювання інституту 

проходження державної служби загальновизнаним міжнародним стандартам 

(52 % та 66 %);  

 наявність цілої низки прогалин і суперечностей в нормативно-

правовому регулюванні даного інституту (77 % та 80 %);  

 відсутність єдиної концепції та системного підходу в нормативно-

правовому регулюванні інституту проходження державної служби (57 % та 

60 %);  

 нечітке визначення повноважень і функцій органів державної 

влади, їх посадових і службових осіб (55 % та 52 %);  

 суперечності в правовому регулюванні адміністративно-правового 

статусу різних категорій державних службовців (64 % та 59 %);  
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 відсутність дієвих превентивних антикорупційних механізмів 

(53 % та 72 %);  

 нечіткість правової регламентації процедури прийняття на 

державну службу, її проходження та припинення (47 % та 51 %);  

 відсутність належного правового регулювання механізму 

притягнення державних службовців до юридичної відповідальності за 

невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків (50 % та 64 %);  

 відсутність чіткого правового регулювання меж та форм 

громадського контролю за діяльністю державних службовців (61 % та 66 %) 

тощо.  

Вкрай негативно опитані нами респонденти оцінили також 

перспективи подальшого розвитку інституту проходження державної 

служби. При цьому серед основних факторів, які гальмують такий розвиток, 

були названі наступні:  

 високий рівень корумпованості державних службовців (54 % 

державних службовців та 81 % фахівців у галузі права); 

 надмірний рівень політизованості діяльності органів державної 

влади загалом, та деяких категорій державних службовців зокрема (68 % та 

74 % респондентів відповідно);  

 наділення державних службовців значним обсягом дискреційних 

повноважень (44 % та 59 %); 

 відсутність ефективних механізмів подолання бюрократизму та 

корпоративності під час прийняття управлінських рішень (56 % та 70 %);  

 низький рівень ефективності управління процесом проходження 

державної служби (67 % та 74 %); 

 відсутність детальної регламентації процедури надання 

управлінських послуг, а також критеріїв оцінки їх якості (70 % та 76 %); 

 недостатня відкритість та прозорість діяльності державних 

службовців (46 % та 62 %); 
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 відсутність чітких і зрозумілих критеріїв оцінки діяльності органів 

державної влади загалом та державних службовців зокрема, а також 

методики проведення такої оцінки (44 % та 58 %); 

 низький рівень професіоналізму і компетентності державних 

службовців (33 % та 62 %); 

 недостатній рівень фінансового, матеріально-технічного, 

ресурсного та іншого забезпечення державних службовців (89 % та 81 %); 

 правова незахищеність державних службовців від суб’єктивізму 

керівників, а також від змін в соціально-політичному житті країни (82 % та 

77 %); 

 відсутність ефективних механізмів стимулювання роботи 

державних службовців (79 % та 73 %) тощо. 

А от з приводу заходів, які мають першочергове значення для 

підвищення якості інституту проходження державної служби в Україні, 

думки опитаних нами респондентів дещо відрізняються. Так, наприклад, 

більшість державних службовців наголошують на необхідності: зміцнення 

потенціалу та авторитету державної служби (59 %); забезпечення 

стабільності та престижності державної служби (71 %); підвищення 

ефективності та удосконалення системи управління державною службою 

(50 %); створення належних умов праці державним службовцям (82 %); 

забезпечення державних службовців гідною заробітною платою (89 %); 

належного фінансового, матеріально-технічного, ресурсного, соціального та 

іншого забезпечення діяльності державних службовців (85 %); чіткої 

правової регламентації процедурних питань проходження державної служби 

(56 %) тощо. 

Фахівці у галуз права, в першу чергу, відмічають необхідність: 

приведення нормативно-правового регулювання інституту проходження 

державної служби до стандартів Європейського Союзу (79 %); зміни 

пріоритетів державної служби та наближенні її до потреб людей (77 %); 

розширення можливостей участі громадськості в управлінні державними 
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справами (68 %); посилення контролю за дотримання вимог політичної 

нейтральності в діяльності державних службовців (60 %); запровадження 

суворого контролю за використанням фінансових ресурсів в органах 

державної влади (75 %); запровадження більш жорстких антикорупційних 

механізмів (82 %); розширення меж громадського контролю за діяльністю 

органів державної влади (77 %); запровадження ефективних механізмів 

забезпечення прозорості та гласності в діяльності державних службовців 

(71 %); комплектування органів державної влади висококваліфікованими і 

компетентними кадрами (69 %); розробки й впровадження критеріїв та 

методики оцінки ефективності діяльності органу державної влади(59 %); 

розробки й впровадження критеріїв та методики оцінки професійних, 

ділових і особистих якостей державних службовців (64 %); розробки й 

впровадження критеріїв та методики оцінки якості надання управлінських 

послуг (72 %) тощо.  

Прогнозовано велика кількість респондентів (54 % державних 

службовців і 81 % фахівців у галузі права) з негативного боку відмітила 

високий рівень корумпованості державних службовців. Більшість із них 

(52 % і 76 % респондентів відповідно) розцінюють її як масштабне явище, 

яке становить загрозу національній безпеці країни. Водночас, лише 23  % 

державних службовців зізнались, що вони особисто приймали (вимагали) 

неправомірну вигоду під час виконання службових повноважень, тоді як 

59 % вказали, що їм з достовірних джерел відомі випадки порушення 

антикорупційного законодавства їх колегами. Серед фахівців у галузі права 

дану відповідь обрало 65 % респондентів.  

Цікаві відповіді були отримані нами на запитання: «Державні 

службовці яких органів, на Вашу думку, найбільш корумповані?». Так, 

відповіді державних службовців розмітились в такій послідовності: 

національна поліція (67 %); судові органи (59 %); прокуратура (55 %); 

фіскальні органи (54 %); органи місцевого самоврядування (53 %); місцеві 

органи виконавчої влади (52 %); заклади охорони здоров’я (49 %); заклади 
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освіти (46 %). Фахівці у галузі права найбільш корумпованими вважають: 

судові органи (62 %); національну поліцію (59 %); фіскальні органи (56 %); 

прокуратуру (52 %); місцеві органи виконавчої влади (46 %); органи 

місцевого самоврядування (43 %); заклади охорони здоров’я (40 %); заклади 

освіти (35 %). 

Розділились погляди респондентів і на основні причини поширення 

корупції в органах державної влади. Так, більшість опитаних державних 

службовців цілком прогнозовано вважають основною причиною корупції 

низький рівень фінансового, матеріально-технічного, ресурсного та іншого 

забезпечення діяльності державних службовців (89 %); сприйняття 

громадянами корупції як звичного явища і, як наслідок, її тотальне 

поширення в усіх сферах суспільного життя (74 %); недоліки чинного 

законодавства, що дають можливість державним службовцям по різному 

трактувати одні й ті ж норми закону (63 %); наділення державних 

службовців занадто широким колом дискреційних повноважень (42 %). На 

думку фахівців у галузі права, поширенню корупції в органах державної 

влади сприяють такі фактори: прагнення державних службовців до 

незаконного особистого збагачення (89 %); недоліки діяльності органів, які 

покликані вести боротьбу з корупцією (83 %); відсутність відкритості та 

прозорості в діяльності більшості органів державної влади (72 %); закритий 

характер виконання службових повноважень та прийняття управлінських 

рішень (71 %); відсутність належного контролю за діями та рішеннями 

державних службовців (68 %); ускладнена процедура притягнення 

державних службовців до відповідальності, і, як наслідок, їх тотальна 

безкарність (55 %).  

Узагальнення результатів проведеного нами опитування ще раз 

доводить, що незважаючи на суттєвий науковий доробок з проблемних 

питань правового регулювання інституту проходження державної служби, 

необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень у цій сфері є 

надзвичайно актуальною. При цьому, в першу чергу, перегляду та 
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переоцінці підлягає цілий ряд науково-теоретичних поглядів на сутність і 

зміст інституту проходження державної служби. Концептуального 

переосмислення потребують першооснови, підґрунтя і навіть ідеологія 

цього правового інституту, що має базуватись на визначенні чітких меж 

співвідношення норм адміністративного і трудового права в його 

регулюванні. 

 

 

1.2. Теоретико-правові підходи до розуміння державної служби в 

Україні 

 

Одним із ключових складових елементів державно-владного 

механізму є інститут державної служби, через який реалізується основна 

частина публічно-управлінської діяльності. Звідси очевидним є той факт, 

що від стану даного інституту, від рівня його розвиненості безпосередньо 

залежать якість та ефективність виконання державою ряду своїх основних 

завдань і функцій, зокрема тих, що здійснюються нею в цілях забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина.  

Враховуючи зазначене зрозуміло, що будь-яка більш-менш суттєва 

реформа системи публічного управління передбачає також і перегляд та 

вдосконалення засад організації та функціонування державної служби. На 

чому, до речі, наголошувалося в Концепції адміністративної реформи в 

Україні, затвердженій Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 

810/98. Метою цього документа проголошено поетапне створення такої 

системи державного управління, що забезпечить становлення України як 

високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим 

рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй 

стати впливовим чинником у світі та Європі. Метою Концепції також є 

формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб 

і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння 
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народові, національним інтересам [394]. При цьому для досягнення мети 

адміністративної реформи в ході її проведення має бути розв’язано ряд 

завдань, до яких, окрім інших, належить організація на нових засадах 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [394]. У 

цій же Концепції зазначається, що державна служба є неефективною, тому 

що вона ще не повністю трансформована в інституцію, що забезпечує 

реалізацію державної політики [394]. 

Розмірковуючи про проблемні питання правового регулювання 

державної служби, слід відзначити, що її функціонування опосередковує 

декілька різновидів суспільних відносин, що обумовлює необхідність 

регулювання досліджуваного інституту нормами різних галузей права. Як 

справедливо зауважують М. О. Багмет, М. С. Іванов, В. С. Фуртатов, 

правовий інститут державної служби об’єднує норми кількох галузей права: 

конституційного, адміністративного, трудового, фінансового, 

кримінального, котрі цілісно регулюють відносини суспільного життя і 

пов’язані з організацією та проходженням державної служби [324, c. 13]. 

Однак деякі групи зазначених суспільних відносин, через їх характер та 

притаманні їм властивості, досить складно однозначно віднести до предмета 

тієї чи іншої правової галузі. Зокрема, це стосується відносин проходження 

державної служби, які, з одного боку, мають публічно-владний характер, а з 

іншого – трудовий, а отже, в першому випадку вони належать до сфери 

регулятивного впливу норм адміністративної галузі права, а в другому – 

трудової. Саме даний проблемний аспект, тобто співвідношення й 

розмежування адміністративно-правового та трудо-правового регулювання 

проходження державної служби, є предметом запропонованої наукової 

праці. Однак розпочати розгляд означеної проблематики вважаємо за 

доцільне зі з’ясування загального сутнісного змісту державної служби в 

Україні, як з позиції науки адміністративного, так і трудового права, що й 

буде метою нашого дослідження в даному підрозділі. 
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Одразу ж слід відзначити, що державна служба як об’єкт наукового 

вивчення вже досить давно перебуває в полі зору як дослідників із галузі 

адміністративного права та державного управління (В. Б. Авер’янов, Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, С. В. Ківалов, Ю. В. Ковбасюк, В. К. Колпаков, В. Я. 

Малиновський, А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, Д. М. Павлов, С. Г. 

Стеценко тощо), так і теоретиків із трудо-правової сфери (Н. Б. Болотіна, В. 

С. Венедіктов, Ю. П. Дмитренко, М. І. Іншин, І. П. Лаврінчук, О. М. 

Обушенко, В. О. Процевський тощо). Такий значний науковий інтерес до 

проблемних питань державної служби обумовлює наявність великої 

кількості дослідницьких точок зору щодо розуміння її сутності. 

Так, Ю. П. Битяк визначає державну службу в Україні як професійну 

діяльність осіб, що обіймають посади в державних органах та їх апараті з 

метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують 

заробітну плату за рахунок державних коштів [5, c. 102]. 

Г. В. Атаманчук та М. М. Казанцев зазначають, що державна служба – 

це практична і професійна участь громадян у здійсненні цілей і функцій 

держави через виконання вимог державних посад, заснованих у державних 

органах [22, с. 37]. На наше переконання, не можна повною мірою 

погодитися з таким підходом до розуміння державної служби, зокрема 

сумніви викликає її тлумачення з використанням терміна «участь». Адже 

державна служба – це системна, систематична та планомірна діяльність, що 

виконується на професійній основі. Тоді як «участь» у діяльності може мати 

епізодичний, тимчасовий, характер, до того ж вона («участь») не передбачає 

з необхідністю наявність у особи спеціальних професійних знань, умінь та 

навичок. Більш доцільним у даному контексті виглядає визначення 

державної служби як професійної участі громадян у визначенні та 

здійсненні цілей і функцій держави шляхом реалізації цілей, завдань і 

виконання функцій органу державної влади [90, c. 19]. 

Ю. М. Старілов зазначає, що державна служба – це один з основних 

видів діяльності з формування кадрового потенціалу апарату державного 
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управління та правового регулювання всіх аспектів роботи державних 

службовців, що займають конкретні державні посади в цьому апараті й 

реалізують функції державних органів з метою забезпечення ефективності 

державної діяльності [459, с. 190]. 

З точки зору А. П. Альохіна та Ю. М. Козлова, державна служба – це 

виконання службовцями своїх обов’язків (роботи) в державних 

організаціях: в органах державної влади, в установах, інших організаціях. У 

більш вузькому розумінні державна служба, на думку адміністративістів, – 

виконання службовцями своїх обов’язків у державних органах [7, с. 280].  

З позиції Д. М. Бахраха, державна служба є соціальною категорією та 

полягає в професійному здійсненні за дорученням держави суспільно 

корисної діяльності особами, що займають посади в державних організаціях 

[30, с. 111–114]. 

За висловом О. В. Петришина, державну службу слід розуміти як 

професійну діяльність осіб, що займають в установленому порядку посади в 

державних органах та інших державних організаціях, з практичного 

здійснення їх функцій і завдань, яка оплачується з державного бюджету 

[336, с. 167]. 

Л. В. Коваль робить висновок, що професійна служба – це 

адміністративно-правове відношення службовця, який перебуває на посаді в 

державних органах, об’єднаннях громадян, недержавних структурах за 

призначенням, обранням, конкурсом, контрактом до цих організацій, що 

має своїм змістом обов’язкову діяльність по реалізації управлінських 

функцій [226, с. 41]. Вважаємо, що віднесення до категорії державних 

службовців осіб, які займають посади у недержавних структурах та 

об’єднаннях громадян, не відповідає природі державної служби, яка 

нерозривно пов’язана з функціонуванням органів держави. Тобто 

державним службовцем є тільки та особа, яке перебуває на відповідній 

посаді у тому чи іншому державному органі, що підтверджується й 

положеннями діючого Закону «Про державну службу». Зокрема в його 
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статті 1 прямо закріплено, що державним службовцем є громадянин 

України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, 

іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) [368]. З цього 

приводу є слушною позиція В. Ю. Кікінчука, який пише, що поняття 

«державна служба» доцільно використовувати для визначення служби саме 

в державних органах, тобто органах, наділених державно-владними 

повноваженнями [220, c. 283]. До числа органів, наділених державно-

владними повноваженнями, юрист відносить: органи виконавчої влади, 

службу в яких проходять працівники, які не мають спеціальних звань і 

здійснюють звичайну управлінську (адміністративну) діяльність. До числа 

таких органів належать: Секретаріат Президента України та органи, 

створені при Президентові України; Апарат Верховної Ради України та 

секретаріати комітетів Верховної Ради; Секретаріат Кабінету Міністрів 

України та апарат урядових органів; апарат центральних і місцевих органів 

виконавчої влади; апарат органів прокуратури; апарат судів та деяких інших 

державних органів; неатестовані працівники апарату органів внутрішніх 

справ; неатестовані працівники апарату військових формувань. Тобто в 

даному випадку мова йде про цивільний характер служби в наведених вище 

органах державної влади України; інші державні органи, за винятком 

органів виконавчої влади (наприклад, суд, прокуратура, крім їх апарату), а 

також деякі органи виконавчої влади України, повноваженням яких 

притаманна суттєва специфіка, а їх службовці мають спеціальні звання і 

виконують специфічні функції (дипломатичні, пожежної охорони, 

податкові, природоохоронні, митні тощо). Зазначимо, що таку службу слід 

вважати спеціалізованою (включаючи і мілітаризовану) державною 

службою, яка включає такі самостійні види: дипломатичну службу; службу 

в органах внутрішніх справ; службу прокурорів; службу суддів; митну 

службу; державну виконавчу службу; податкову службу і деякі інші 

спеціалізовані види державної служби [220, c. 283]. При цьому слід 

відзначити, що державні службовці мають право брати участь у діяльності 
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об’єднань громадян і недержавних структур, звісно ж з урахуванням тих 

обмежень, які встановлені для них законодавством про державну службу та 

антикорупційним законодавством, однак у даному випадку вони (тобто 

держслужбовці) не виконують завдань і функцій держави. У Законі України 

«Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI чітко встановлено, 

що громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів [364]. 

За Б. М. Лазаревим, державна служба – це служіння державі, тобто 

виконання за його дорученням і за оплату діяльності з реалізації завдань і 

функцій держави в державних органах [261, с. 5–6]. 

Д. М. Овсянко тлумачить державну службу як складний комплексний 

правовий інститут, що регулюється низкою галузей права (конституційного, 

адміністративного, трудового, фінансового) [313, с. 72]. 

С. Д. Дубенко вважає, що державна служба – це особливий державно-

правовий і соціальний інститут, який встановлює і регулює відносини 

держави з її службовцями, людьми, професією яких є діяльність за 

дорученням та від імені держави реалізувати її цілі й функції. Державна 

служба, як відзначає дослідник, являє собою одночасно й інститут, і 

діяльність, і систему правил роботи щодо виконання функцій держави, і 

персонал, здатний якісно виконувати ці функції [176, с. 166]. 

В. В. Волошина тлумачить державну службу як сукупність норм, що 

регулюють відносини, які складаються у зв’язку зі встановленням правових 

статусів державної посади та державного службовця, здійсненням 

повноважень державних органів і державних службовців з реалізації цілей і 

функцій держави, проходженням державної служби, в тому числі 

просуванням і переміщенням по службі держслужбовців, їх професійною 

підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації, оцінкою праці, 

заохоченням і відповідальністю, та припиненням їх служби [69, с. 27]. 
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Н. Р. Нижник, досліджуючи державну службу як специфічний фактор 

зміцнення державного управління, виходить із того, що вона за своєю 

сутністю є професійною діяльністю громадян щодо здійснення цілей і 

функцій держави. Державна служба, з точки зору правника, охоплює: 

формування управлінських, процесуальних і соціально-психологічних основ 

діяльності державного апарату; побудову та правовий опис ієрархії посад; 

виявлення, підбір, підготовку, розвиток, просування, оцінку, стимулювання 

та відповідальність державних службовців. Тобто державна служба існує 

для того, щоб конструктивно та ефективно виконувались повноваження 

державних органів, щоб повністю здійснювалась сутність правової, 

демократичної держави, її призначення служити потребам та інтересам 

своїх громадян [298, с. 72]. 

За В. В. Копєйчиковим, державну службу доцільно розуміти як 

функціонування державних інститутів, які складають механізм держави 

щодо забезпечення життєдіяльності публічних форм суспільної організації 

[188, с. 85]. 

Ю. В. Ковбасюк зазначає, що державна служба – це одна з багатьох 

професій, для якої потрібні професійні навички, вміння та знання, 

переконання, спеціальна освіта службовців. Виконання державними 

службовцями завдань і функцій держави на професійній основі має 

супроводжуватися сталістю та стабільністю державно-службових відносин, 

бездоганністю та ефективністю управлінської діяльності, її незалежністю 

від можливих політичних змін [91, c. 22]. Далі дослідник пише, що 

державна служба – це один з основних видів діяльності держави, пов’язаної 

з регулюванням усіх аспектів роботи державних службовців та 

формуванням кадрового потенціалу управління державою. Державна 

служба має бути однією з таких професій, для якої неодмінними є 

професійні навички, вміння та знання, переконання, спеціальна освіта 

службовців. Виконання державними службовцями завдань і функцій 

держави на професійній основі має гарантувати сталість і стабільність 
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державно-службових відносин, добробут суспільства й силу держави, 

бездоганність та ефективність управлінської діяльності, її незалежність від 

можливих політичних змін [91, c. 37–38]. 

Варто відзначити точку зору В. Б. Авер’янова, який пропонує 

розуміти держану службу як систему суспільних зв’язків і відносин, а не як 

суму службовців та установ. Разом із тим, як зауважує адміністративіст, 

державна служба являє собою механізм досягнення цілей та виконання 

завдань держави, і в такому разі їй належать функції, що відобpaжaють 

загальні завдання державної служби як частини механізму державного 

управління [94, с. 175]. Пізніше науковець відзначав, що потрібно 

розрізняти наступні значення терміна «державна служба»: 

1. Державна служба – сукупність таких складових:  

а) організаційна система державних органів, на які Конституцією і 

законами України покладено повноваження щодо виконання завдань і 

функцій держави; 

б) процесуальна – правила і процедури, що встановлено законом для 

прийняття на службу, її проходження, її припинення; 

в) людська – корпус осіб, яким присвоюються ранги державних 

службовців. 

2. Державна служба – діяльність професійних державних службовців, 

які проходять службу в державних органах чи їх апаратах, щодо 

практичного здійснення завдань і функцій зазначених органів у сфері 

державного управління й регулювання. 

3. Державна служба – публічний вид діяльності, спрямований на 

реалізацію не приватних інтересів, а суспільних, тобто публічних інтересів 

[94, с. 281–282]. 

На думку Г. І. Лелікова, державна служба – це складна 

багатокомпонентна, динамічна, багатомірна, функціональна, комплексна 

система з різнорівневими горизонтальними і вертикальними зв’язками, 

зовнішніми впливами та внутрішніми процесами [263, с. 4]. 
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А. Ф. Ноздрачов переконаний, що державна служба за своєю сутністю 

– це різновид професійної діяльності, зміст якої полягає в безперервному і 

компетентному забезпеченні виконання повноважень державних органів 

особами, які знаходяться на державних посадах. Автор наголошує, що 

державна служба – це професія, яка вимагає спеціальної підготовки, 

одержання спеціальної освіти [302, с. 37].  

С. С. Студенікін, досліджуючи свого часу державну службу, писав, що 

це і практичне здійснення функцій держави, і відношення тієї чи іншої 

особи до держави, внаслідок чого ця особа одержує повноваження з 

виконання в тій чи іншій формі державних функцій [464, с. 73]. 

З позиції В. В. Воробйова, державна служба являє собою соціальну 

діяльність службовців, яка здійснюється ними професійно у складі 

державного апарату, а також підлеглих йому організаціях, підприємствах, 

установах з метою створення господарсько-виробничих, соціально-

культурних, адміністративно-політичних передумов, необхідних для 

функціонування та розвитку суспільства [70, с. 10]. 

В. П. Мельников виходить із того, що державна служба – це така 

функціональна ланка, яка пов’язує державу та громадянське суспільство 

[277, с. 341]. Звідси автор доходить висновку, що її (державну службу) слід 

тлумачити в двох аспектах, а саме: 

– як соціальну інфраструктуру держави, що забезпечує всебічний 

зв’язок держави і суспільства, ефективну діяльність суспільної системи; 

– як одну з важливих сфер державного управління, що потребує 

постійного удосконалення на підставі систематичного наукового 

керівництва [277, с. 341].  

С. Г. Стеценко характеризує державну службу в Україні як 

професійну діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх 

апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та 

одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [461, c. 137]. 
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І. П. Лаврінчук доходить висновку, що державна служба є тим 

елементом державної організації, який уособлює коло працівників держави, 

які здійснюють завдання держави у процесі своєї трудової діяльності: через 

використання матеріально-технічних засобів, у відповідності до 

територіально-адміністративного поділу країни, як частина населення і, 

водночас, відокремлюючись від нього, спираючись у своїй діяльності на 

норми поведінки, санкціоновані державою [260, с. 42]. Дослідниця 

відзначає, що саме державна служба є тією формою, через яку держава 

проявляє свою діяльність і для якої створюються необхідні структури 

органів, установ, організацій у відповідності до напрямків державної 

діяльності. І будь-яка організаційна діяльність держави, в тому числі з 

укомплектування і правового регулювання особового складу її органів, 

установ, організацій (перша з вищенаведених ознак державної служби) є 

змістом діяльності цього особового складу, тобто змістом державної служби 

як такої, одним із напрямків виконання функцій і завдань держави, що 

реалізується певною частиною державного апарату [260, с. 42]. 

Н. М. Неумивайченко робить висновок про те, що державну службу 

можна визначити як засновану на договірних засадах і, як правило, на 

підставі конкурсного відбору, професійну діяльність по практичній 

реалізації завдань і функцій держави, здійснювану особами, що наділені для 

цього відповідними повноваженнями, зміст і обсяг яких визначається 

займаною посадою в державному органі або його апараті [296, c. 36]. 

В. Д. Нечипоренко та Є. В. Охотський розглядають державну службу 

як функцію особливого соціального прошарку людей – державних 

службовців – зі своїми корпоративними інтересами і запитами; як носія 

культури, соціуму і народних традицій, належної моралі й духовності нації 

[297, с. 676]. 

М. І. Іншин пропонує розглядати державну службу України як 

професійну діяльність державних службовців щодо виконання завдань та 

функцій суспільства і держави шляхом реалізації своїх посадових 
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повноважень на оплатній основі [208, c. 41]. При цьому правник наголошує, 

що таке визначення зазначеного поняття має узагальнений характер і в силу 

даної обставини не може віддзеркалити усі аспекти відповідного явища 

[208, c. 41].  

В. Я. Малиновський стверджує, що державна служба виступає і 

правовим, і соціальним інститутом, через який здійснює в рамках своєї 

компетенції реалізацію цілей та функцій органів влади та управління 

шляхом професійного виконання службовцями своїх посадових обов’язків і 

повноважень, що забезпечують взаємодію держави і громадян у реалізації їх 

інтересів, прав і обов’язків [276, с. 415]. 

І. П. Греков зазначає, що синтез особливостей, рис, ознак, сторін 

державної служби, застосування абстрагуючого методу до їх узагальнення 

надають можливість визначити поняття державної служби як такої трудової 

діяльності спеціально підготовлених посадових осіб державних інституцій, 

що спрямована на практичне здійснення цілей, функцій і завдань 

демократичної, правової та соціальної держави [76, с. 21–22]. 

На думку Г. В. Мальцева, державна служба за своєю сутністю – це 

система відносин, що пов’язані з організацією діяльності і устроєм 

державного апарату, здійсненням повноважень державних органів і 

службовців, правовим становищем та професійним удосконаленням кадрів 

державного апарату [277, с. 12–13]. 

В. Ю. Кікінчук вважає, що державну службу слід розглядати як форму 

організації діяльності державного апарату (професійну діяльність 

службовців) з метою ефективного та безперервного здійснення завдань та 

функцій держави щодо задоволення потреб суспільства, забезпечення 

захисту основних прав і свобод людини і громадянина, послідовного і 

сталого розвитку країни шляхом належного виконання повноважень на 

посаді, що визначена в конкретному державному органі [220, c. 284]. 

В. Т. Ігнатьєв, С. О. Майборода та інші вказують, що державна служба 

– це:  
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– по-перше, соціально-правовий інститут, через який реалізуються 

цілі й функції держави у суспільстві; 

– по-друге, професійна діяльність у сфері забезпечення повноважень 

державних органів [195, с. 318]. 

М. О. Багмет, М. С. Іванов, В. С. Фуртатов, досліджуючи державну 

службу, відзначають, що в системі суспільних наук можна розглядати у 

кількох аспектах: 

– як галузь науки, яка вивчає закономірності розвитку, принципи, 

історію, законодавство інституту державної служби; 

– як галузь права, яка юридично закріплює державно-службові 

відносини, в ході яких реалізуються посадові повноваження державних 

службовців і функції державних органів влади;  

– як галузь українського законодавства, що регулює суспільні 

відносини у сфері організації і функціонування держави; 

– як професійну діяльність, яка для державного службовця є 

необхідністю виконувати свої посадові повноваження. У межах цієї 

діяльності реалізується компетенція державних органів влади; 

– як комплексну навчальну дисципліну, в рамках якої передбачено 

вивчення теоретичних, законодавчих, нормативно-правових засад 

організації, проходження та функціонування державної служби; управління 

державною службою та її ефективністю; державної служби як соціального 

інституту; загальних засад діяльності, правового статусу державних 

службовців; типів, видів, рівнів державної служби в Україні; 

– як спеціальність вищої освіти, за якою ведеться підготовка фахівців 

адміністративного менеджменту [324, c. 15–16]. 

Безпосередньо в правовому полі України, як зауважують дослідники, 

є два визначення державної служби: законодавче та нормативне. Відповідно 

до першого – це професійна діяльність осіб, які займають посади в 

державних органах та їх апараті, пов’язані з практичним виконанням 

завдань і функцій держави, та отримують заробітну плату за рахунок 
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державних коштів. Цими особами є державні службовці, які мають певні 

службові повноваження. У свою чергу, за нормативним твердженням, 

державна служба – це спеціально організована професійна діяльність 

громадян з реалізації конституційних цілей і функцій держави [324, c. 16]. 

М. О. Багмет, М. С. Іванов, В. С. Фуртатов зазначають, що правовий 

інститут державної служби об’єднує норми кількох галузей права: 

конституційного, адміністративного, трудового, фінансового, 

кримінального, котрі цілісно регулюють відносини суспільного життя і 

пов’язані з організацією та проходженням державної служби [324, c. 13]. 

О. Пархоменко-Куцевіл, досліджуючи державну службу, зазначає, що 

вона як комплексний (поліфункціональний) інститут складається з таких 

елементів:  

– по-перше, системи правових, організаційних та процесуальних 

інститутів, що визначають порядок формування та реалізації цілей держави;  

– по-друге, сукупності людей, які мають спеціальну професійну освіту 

та працюють в державному апараті управління (хто здійснює функції 

держави) [331]. Державну службу можна розглядати, з точки зору правника, 

як інститут, який пов’язує нормативно-правове регулювання і реальну 

практичну діяльність, а державні службовці є сполучною ланкою між 

громадянами і Конституцією та законами [331]. 

З позиції О. П. Коренєва, державна служба – вид соціальної 

діяльності, сутність якої полягає у виконанні службових обов’язків 

(функцій) особами, які займають за виборами або за призначенням постійну 

чи тимчасову посаду в державному апараті, на підприємстві, в установі, 

організації [2, с. 75]. 

П. Г. Василенков веде мову про державну службу як виконання 

службовцями державних організацій (органів, об’єднань, підприємств, 

установ) трудової діяльності, передбаченої посадами, які вони займають, 

спрямованої на здійснення завдань і функцій держави та оплачуваної нею 

[452, с. 112]. 
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З позиції, яку займає А. М. Бритько, державну службу як комплексний 

інститут, який є як окремим явищем, так і сукупністю самостійних 

компонент, слід розглядати у широкому та вузькому розумінні. У широкому 

розумінні державна служба – це діяльність державних службовців у 

державних органах та 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 [51, c. 96]. 

Як об’єкт управління державна служба, з точки зору юриста, одночасно є 

професійною службовою діяльністю та системою правових, соціальних й 

організаційних інститутів, що і пропонуємо покласти в основу аналізу. 

Отже, державна служба – це міжгалузевий інститут, що включає норми 

конституційного, фінансового, трудового та адміністративного права, а 

управління державною службою має здійснюватися з неухильним 

дотриманням законів та супроводжуватися роботою над удосконаленням 

законодавства і правозастосування. В цьому контексті державна служба – це 

юридично регламентовані державно-службові відносини, в результаті 

здійснення яких забезпечуються практична реалізація посадових 

повноважень службовців та компетенція відповідних органів [51, c. 96–97].  

Л. Г. Штика тлумачить державну службу як професійну діяльність 

осіб, які обіймають посади в органах державної влади та їх апараті [180, c. 

147]. 

О. С. Білоусов доходить висновку, що сутність державної служби 

полягає в наступному: 1) державна служба – це професійна діяльність, 

тобто вона є для державного службовця професією – необхідністю 

виконувати соціальні посадові повноваження; 2) у межах цієї професійної 

діяльності реалізується компетенція державних органів; 3) ця діяльність 

направлена на забезпечення функціонування державних органів і полягає у 

виконанні посадових обов’язків [44]. Таким чином, автор підсумовує, що 
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державна служба – це комплексний правовий інститут, який має соціальний 

характер і є невід’ємною частиною правової системи України [44]. 

З викладеного зрозуміло, що серед спеціалістів немає єдності в 

поглядах з приводу того, як слід розуміти державну службу. Причому 

одностайності немає не лише на міжгалузевому, але й на галузевому рівні. 

Вважаємо, що жодне з вищенаведених визначень державної служби не є 

вичерпним, тобто не відображає повною мірою її сутність, у більшості з них 

акцентується увага на тій чи іншій властивості (або декількох властивостях) 

даного явища, через призму дослідницького погляду на яку (які) сутнісний 

зміст останнього й характеризується. Така ситуація пояснюється тим, що 

державна служба є доволі багатогранною та містить як правовий, так і 

організаційний, соціальний, політичний та інші аспекти. М. І. Іншин з цього 

приводу зазначає, що державну службу як багатоаспектне явище необхідно 

розглядати в декількох вимірах: соціальному, політичному, 

організаційному, структурному, правовому, процесуальному, 

соціологічному, моральному [208, c. 37]. Також досить змістовною у даному 

контексті видається позиція О. Пархоменко-Куцевіл, яка дійшла висновку, 

що визначення її поняття залежить від таких аспектів: соціального, 

політичного, правового, соціологічного, організаційного, функціонального, 

практично-функціонального, процесуального, морального, структурного, 

інституціонального [331]. 

Повертаючись безпосередньо до питання розмежування підходів до 

тлумачення державної служби в контексті адміністративного та трудового 

права, з огляду на вищезазначене можемо дійти висновку, що більшість 

теоретиків трудового права першочергово вказують на соціальний аспект 

державної служби, тоді як адміністративісти акцентують увагу на її 

публічності.  

Як соціальний інститут державна служба в науковій літературі 

тлумачиться наступним чином: це історично сформована на основі традицій 

або правових норм стійка форма організації спільної діяльності людей, 
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спрямована на задоволення їх соціальних потреб; результат природного 

добору і пристосування форм соціального життя та відносин [92, с. 81; 331]. 

М. О. Багмет, М. С. Іванов, В. С. Фуртатов зазначають, що соціальний 

інститут державної служби передбачає закріплення принципів 

громадянського суспільства, які визначають організацію та регулювання 

спільної діяльності людей, підтримують соціальний порядок у процесі 

суспільного відтворення. Соціальний інститут державної служби 

реалізується через функцію соціальної організації, соціального контролю, 

соціальної комунікації, соціальної інформації, виховної роботи та дає змогу 

забезпечити дотримання законних вимог збереження громадянської 

гідності, суспільного добробуту [324, c. 14]. 

Варто відзначити й погляд М. І. Іншина, який указує, що в 

соціальному плані інститут державної служби являє собою орган взаємодії 

суспільства і держави, державного апарату і громадських структур, 

державного службовця і громадянина чи людини. У цьому сенсі система 

державної служби забезпечує виконання функцій регулятора поведінки 

людей у різних соціальних відносинах, обумовлених їх потребами, 

інтересами, звичками, нахилами, інстинктами та іншими спонуками. Саме 

на державну службу покладається вирішення завдань щодо забезпечення 

соціальних гарантій прав, свобод та законних інтересів громадян. Державне 

служіння суспільству повинно допомагати людині вирішувати її проблеми, 

сприяти задоволенню її соціальних потреб [208, c. 37]. На підставі 

наведеного науковець робить висновок, що державна служба як соціальна 

категорія – це професійне здійснення за дорученням держави суспільно 

корисної діяльності особами, які займають посади в державних установах та 

організаціях [208, c. 37]. 

Публічність же досліджуваного явища, як справедливо відзначають 

О. Ю. Оболенський, О. Пархоменко-Куцевіл та інші дослідники, 

виявляється у тому, що державна служба – це форма участі громадян у 

виконанні цілей, завдань і функцій держави шляхом виконання посадових 
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обов’язків на посадах, віднесених до посад державних службовців [92, с. 81; 

331].  

Також публічну сутність державної служби можна охарактеризувати 

через її політичний аспект, з точки зору якого, – це діяльність по реалізації 

державної політики, досягненню вироблених усіма політичними силами 

державно-політичних цілей і завдань у суспільстві та державі. У цьому 

ключі державна служба – найважливіший фактор стабільності в суспільстві, 

адже від її функціонування та ефективності залежать стабільність і сталість 

суспільних відносин [76, с. 17]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене доходимо висновку, що у сфері 

трудового права державна служба являє собою різновид суспільно корисної 

праці, яка здійснюється громадянами на професійній основі на підставі 

трудового договору, контрагентом за яким для перших виступає держава в 

особі відповідного державного органу. Тобто державна служба виступає 

формою реалізації громадянами свого права на працю, а отже, між ними та 

державою, в особі її певних органів, встановлюються трудові відносини. 

У свою чергу, в науці адміністративного права державна служба 

також тлумачиться як професійна діяльність громадян, однак при цьому вже 

акцентується увага на тому, що даний її різновид (тобто професійна 

діяльність) є формою: 

– по-перше, реалізації громадянами свого права на участь в здійсненні 

публічного управління,  

– по-друге, практичного втілення владно-управлінської діяльності 

держави. Здійснюючи завдання та функції, державний службовець виступає, 

так би мовити, посередником між публічно-політичним центром влади та 

громадянином. 
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1.3. Розвиток нормативних засад державної служби в Україні 

 

Формування державної служби в її сучасному вигляді в нашій країні 

розпочалося після проголошення її незалежності. Однак організаційно-

правові підвалини даного інституту були закладені набагато раніше. 

Паростки державної служби, як зазначає О. Ю. Оболенський, можна 

розпізнати в найперших державних утвореннях на території України. 

Природа державного ладу кожного з державних утворень визначала зміст 

діяльності державних органів та осіб, які слугували державі в особі цих 

органів [306, c. 64]. 

Однак раніше всього державна служба виникла, все ж таки, в східних 

деспотіях Китаю, Індії, Єгипту і Межиріччя [324, c. 222]. Тобто витоки 

появи чиновництва та державної служби пов’язані з періодом становлення 

державності. З появою перших державних утворень виникають відповідні 

відносини між монархом – главою держави та його підданими. Виразником 

волі монарха стає родова знать – «аристократія», а безпосередніми 

виконавцями – службовці, які мають на це право від суверена. З часом двір 

монарха перебирає на себе функції добору службовців, їх розстановки на 

місця та посади, а також контролю за діяльністю адміністраторів [90, c. 85]. 

Особливо тут виокремлювався стародавній Китай, в якому державна служба 

мала багато формальних ознак сучасної державної служби (конкурсний 

механізм формування, систему іспитів, нагляд за діяльністю урядовців, 

кадровий резерв) і особливі механізми, що запобігали посиленню урядовців 

і формуванню у них стійких корпоративних зв’язків [324, c. 223].  

Ю. В. Ковбасюк відзначає, що в організації чиновництва на ранніх 

історичних стадіях (Індія, Китай, Корея) основний акцент ставився на 

споріднену близькість правителя і професійне виконання обов’язку; коло 

кандидатів обмежувалося клановою спорідненістю. З’являється практика 

добору людей на службу за допомогою системи іспитів. Здобуття 

професійної освіти ставало свого роду мірилом людських можливостей і 
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здібностей [90, c. 85]. Однак практично повна відсутність у цих державах 

гарантій особистих прав підданих і приватної власності на землю, тотальна 

влада верховного правителя й інші чинники зумовили основні особливості 

цього історично першого виду державної служби. 

До них належать: 

– «пірамідальна» організація системи державної служби, на вершині 

якої стояв верховний правитель; 

– відсутність чіткої компетенції кожного рівня державної служби і 

суворо встановлених принципів посадової субординації (кожен урядовець 

знаходився в особистій залежності від верховного правителя, і останній міг 

звертатися до будь-якого службовця безпосередньо, без дотримання 

посадової ієрархії); 

– відсутність чітко регламентованих окладів урядовців, існування 

системи «годування» – поборів з керованих територій; 

– відсутність в урядовців гарантій від звільнень і понижень на посаді. 

Така організація державної служби була досить нестабільна і 

поступово вироджувалася в «чиновницький феодалізм»: передані 

урядовцям на «годування» території фактично ставали їх успадкованими 

володіннями. Це призводило до деградації державної служби і занепаду 

держави [324, c. 222]. 

Дещо інша ситуація, аніж у попередніх деспотичних країнах, була в 

античних державах, у тому числі і в Римській республіці, що 

обумовлювалося такими факторами, як: існування приватної власності, а 

значить, і розвиненість та важливість сфери приватного життя. У Римі було 

розділення на приватне і публічне право, а в управлінні важливу роль 

виконували демократичні установи. У зв’язку з цим державна служба 

розглядалася не тільки як служіння суверену, але і як здійснення необхідних 

для всіх класів суспільства публічно-владних функцій [324, c. 223]. Тобто 

для античного світу притаманним був нерозривний зв’язок державного 

апарату управління й суспільства. Участь у суспільному, державному житті 
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була важливою якісною характеристикою античного громадянина. 

Досліджувана проблематика античного періоду по-різному виражена в 

працях філософських шкіл: від повної зневаги до чиновництва у кініків до 

розуміння державної діяльності як справжньої величі духу Цицероном, 

чиновництва як елемента суспільного активного життя Сенекою і Марком 

Аврелієм. Слід згадати і думку Платона про роль філософа в побудові 

ідеальної держави, де не тільки чесноти філософів, а й наявність 

чиновництва, яке поєднувало в собі справедливість, життєстійкість і 

благополуччя, є основою держави. Чеснота і справедливість, здатність до 

управління – вимоги до чиновника в Аристотеля [90, c. 86].  

Варто звернути увагу й на Візантію, де тривалий час існував принцип 

вертикального переміщення чиновництва: станової корпоративності тут не 

було, і правляча еліта являла собою відкритий суспільний прошарок, доступ 

до якого відкривали не спадкові, а особисті позитивні якості людини. Із 

середини IX ст. з’являються особливі переліки чинів – «клеторології» 

(наприклад, у 899 р., у Філофеї), призначені для того, щоб можна було 

точно дотримуватися ієрархії під час урочистих прийомів і церемоній в 

імператорському палаці [90, c. 86]. 

Слід відзначити, що ідея режиму демократії у стародавні часи, 

завдяки грецьким колоністам, частково розповсюдилася й на землі сучасної 

України. Греки, засновуючи свої колонії у вигляді міст (полісів), які згодом 

перетворилися на самостійні держави, принесли з собою на північні береги 

Чорного моря власну цивілізацію і державні традиції. Найважнішою 

ознакою державної традиції греків була ідея політичного режиму 

демократії. Демократичні традиції були настільки важливою складовою їх 

культури, що вони збереглися в певному обсязі й у Боспорському царстві – 

автократичній державі, яка також постала з грецьких колоній, і у складі 

Римської імперії, яка теж володіла цими землями [211, c. 22–23]. 

Головною особливістю полісів було те, що в їх основі лежала 

самоорганізація родоплемінних громад (філ, фратрій, родів) заради 
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виконання державних і культових функцій на засадах рівності й узгодження 

інтересів членів громади. Потреба узгодження індивідуальних і кланових 

інтересів у самоуправлінні викликала до життя такі інститути, як загальні 

збори громадян, участь громадян в органах влади, виборність державних 

посад, голосування, періодичність повноважень, колективність урядових 

органів. Разом з тим полісна організація потребувала відповідної 

консолідуючої ідеології, що запобігала б анархічному індивідуалізмові, 

прищеплюючи громадянам поціновування колективних інтересів 

(державних, культових, економічних тощо). Так у полісах розвинулись 

ідеали служіння громаді та державі як почесний обов’язок, самопожертви в 

ім’я суспільного блага, дисципліни. Також зазнало змін саме поняття 

політичної громади – демос (δημος), демократії як політичного режиму та 

державного устрою, та громадянства політея (πολιτεία). Одне слово, 

грецький поліс дав перший зразок політичного режиму демократії, який 

ґрунтується на ідеї служіння держави індивідуальним інтересам громадян 

[211, c. 22–23]. 

Панування в полісах демократичних принципів та ідеалів 

обумовлювало специфіку устрою та функціонування в них механізму 

здійснення публічного управління та, відповідно, реалізації державної 

влади. Вищим органом влади полісу були народні збори – екклесія. Збори 

представляли узгоджену волю громади полісу – демоса (δῆμóς), якому 

належала повнота влади. Не випадково й самий термін «держава» у 

давньогрецькій означався спорідненим словом – «το δημόσιον». Народні 

збори обирали верховний уряд, який називався радою – буле (βουλή). 

Перевибори ради відбувалися щороку. Декрети ради, однак, видавалися від 

імені громади й уряду, про що завжди писалося на початку: «Рада і народ 

ухвалили (εδοξε βουλή και δῆμος)…» [211, c. 28]. Крім того, на народних 

зборах обиралися також урядові колегіальні органи, які відали 

спеціальними функціями. Їх умовно називають термінами «колегія» або 

«магістратура» [211, c. 28]. О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та інші 
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дослідники, аналізуючи історію виникнення та функціонування державної 

служби, відзначають, що грецькі поліси мали розгалужену структуру 

державних органів управління. Кожен із них виконував спеціальні функції, 

що стосувалися значущих сторін суспільного життя громади, таких як 

внутрішні політичні відносини, дипломатичні відносини, оборона від 

зовнішніх загроз, ринок, фінанси та податки, будівництво та комунальне 

господарство, соціальне забезпечення. Ця структура державних органів 

відповідала складній економічній і соціальній організації міського 

суспільства, яке об’єднувало людей з дуже різноманітними індивідуальними 

інтересами. Від служіння цим інтересам залежало існування політичного 

режиму демократії та державності [211, c. 29]. 

Не можемо не відзначити й те, що, окрім демократичних полісів, на 

території Північного Причорномор’я в античні часи існувала й монархія, а 

саме Боспорське царство, яке за своїм політичним режимом було 

автократією, яка характеризується необмеженою і безконтрольною владою 

однієї особи [517]. За панування даного режиму суспільство не зберігає 

доступу до влади для всіх його членів, зобов’язуючи державу служити їхнім 

індивідуальним інтересам, а погоджується на розпорядження владою 

однією особою разом з правом керуватися, передусім, власними інтересами. 

Що ж стосується безпосередньо державної служби, то в умовах автократії 

державні інститути і, відповідно, державна служба істотно відрізнялися від 

тих, що існували в полісах, а інститути демократії мали дуже обмежену 

сферу компетенції [211, c. 33].  

Слід зауважити, що деякі демократичні інститути в Боспорі все ж таки 

існували, зокрема самоврядна полісна адміністрація, однак вона була лише 

органом місцевого самоуправління. Вища ж влада в цих містах належала 

царським намісникам, які називалися то «завідувачами», то «послами» 

(πρεςβευτής). Таке співвідношення сил між представниками царя та полісної 

громади контрастно простежується у посвячувальному написі з Танаїса, де 
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замовник презентує себе як «посланого царем в емпорій», тоді як місцеві 

архонт та еллінарх фігурують тут хіба що як епоніми [211, c. 36].  

Викладене свідчить про те, що навіть первинні державні утворення у 

своєму функціонуванні спиралися на відповідні державні апарати, які 

складалися зі службовців. Механізм формування корпусу державних 

службовців, а також їх правове становище обумовлювалися особливостями 

пануючого політичного режиму в державах. Так, у країнах з автократією 

службовцями були, переважно, представники знаті, наближеної до 

правителя, тоді як у країнах, де панував демократичний режим, на державну 

службу міг претендувати кожен громадянин, який володів повним обсягом 

праводієздатності. Втім слід відзначити, що навіть у деяких стародавніх 

деспотіях добір осіб на державну службу здійснювався за механізмом, що 

нагадував сучасний конкурс. А це свідчить про те, що вже на зорі 

цивілізації особлива увага при прийнятті на службу приділялася наявності у 

осіб спеціальних знань, умінь та навичок. До речі саме з цих причин у ряді 

випадків для служби при дворі допускалися раби.  

Однак історія яскраво свідчить про те, що найбільшого розвитку 

державна служба отримала в тих державах, де суспільно-державне життя 

будувалося на демократичних принципах. Особливо це стосується античної 

грецької культури, в якій перебування на публічних посадах та виконання 

відповідних управлінських завдань і функцій вважалася справою честі, 

оскільки асоціювалося зі служінням своєму народу, а не відданістю 

монарху, як у автократичних стародавніх країнах. Саме через це в першій 

(тобто грецькій культурі) багато уваги приділялося громадському 

вихованню з метою культивування в свідомості громадян відповідних 

ідеалів і цінностей.  

Якщо говорити про становлення державної служби безпосередньо в 

українських державних утвореннях, то перш за все слід відзначити 

середньовічну феодальну державу Київську Русь (IX – XII ст.). 

Визначальним у системі управління державою в різні часи був вплив 
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геополітичного розташування країни. Великий вплив на формування 

державного устрою та системи організації влади мали держави-сусіди, з 

якими межувала Україна. Протягом тривалого періоду землі України 

перебували під владою інших держав, тому вона не змогла створити 

історично розвиненої, єдиної, заснованої на власних традиціях, цілісної 

системи державної служби. Хоча ці чинники в комплексі й зумовлювали 

створення історично виправданої служби державі [306, c. 64–65]. 

Особливість становлення державної служби в Київській Русі 

обумовлювалася специфікою її державного устрою та діючої у ній форми 

правління. Тогочасні держслужбовці слугували державі в особі панівної 

влади. У Київській Русі це був великий князь [306, c. 65], що в цілому є 

повністю зрозумілим, адже двір государя був серцем будь-якої європейської 

держави в середньовіччі, і Русь не становила з того винятку [211, c. 57]. 

О. Ю. Оболенський підкреслює, що одним із чинників, які об’єднували 

велику феодальну державу Київську Русь, була «спільність правлячої 

династії, в якій київський князь був лише старшим і більш поважним». 

Великий князь мав законодавчу, судову владу, контролював роботу 

службовців, керував військом, організовував міжнародні зв’язки. 

Виконання цих повноважень забезпечували княжі та земські службовці. 

Княжі урядовці, які знаходилися в Києві і були залежні від князя у 

виконанні завдань державної влади, наглядали за княжим двором, його 

слугами та господарством. В їх підпорядкуванні були фінансові урядовці, 

через яких здійснювалася ще одна функція князя – здобуття коштів для 

утримання родини князя, його двору, війська, судів, адміністрації. Земські 

урядовці обиралися народом, пізніше їх призначав князь. Поступово вони 

перетворилися в княжих урядовців [306, c. 65]. 

О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін, досліджуючи історію 

становлення державної служби, відзначають, що виникнення і розвиток 

давньоруської державності в родоплемінному суспільстві породили 

складання попервах примітивного апарату управління. З часом, приблизно 
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на середину ХІІ ст., з купки княжих дружинників і бояр помалу 

утворюється двір як структура державного управління. Довгий час двір не 

був достатньо структурованим, а урядовці не мали суворо встановлених 

посад і чітко окреслених функцій. Діяльність княжого двору охоплювала всі 

сфери життя держави. Своєю владою государ міг розпочати війну, 

призначити похід, укласти союз і підписати мир. Він видавав закони, «в 

своїх руках мав усю адміністрацію землі і провадив її безпосередньо», 

розпоряджався прибутками князівства, визначав рівень і характер податків, 

призначав свою адміністрацію: тисячників, сотників, десятників тощо. Двір 

монарха як інститут влади регулював економічні відносини, був осередком 

культурного, релігійного, взагалі духовного життя, стимулював усі процеси, 

що відбувалися в державі. Особа государя вирішальним чином впливала на 

діяльність держави і згуртовувала націю – у тому разі, коли той государ 

відповідав своєму призначенню [211, c. 57].  

Не можна не звернути увагу на те, що особи, які перебували на службі 

при княжому дворі, не мали чітко визначеного правового статусу, а їх 

відносини між собою та з князем будувалися, як правило, на неформальних 

зв’язках. Такий стан справ призводив до того, що усі посадовці, особливо 

вищого рангу, тривалий час виконували свої обов’язки де-факто. В цілому 

це відповідало реаліям політичного життя в середньовіччі, яке змушувало 

государя часто давати доручення не певним особам, а тим, хто знаходився 

під рукою [211, c. 57].  

Одним із головних тогочасних правових документів була Руська 

Правда, яка формувалася, переважно, на базі норм звичаєвого права. Даний 

кодифікований юридичний збірник вважається вінцем давньоруського 

права. Оригінал Руської Правди не зберігся. Вона дійшла до нас у 106 

списках – літописах та юридичних збірниках XIII – XVII ст. Ці списки 

поділяють на три редакції: Коротку, Розширену та Скорочену. 

Найдавнішою є Коротка редакція Руської Правди, яка відображає державну 

організацію і давньоруське право періоду становлення феодального ладу. 
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Редакція складається з Правди Ярослава, Правди Ярославичів, Покону 

вирного, Уроку мостникам. Предметом правового захисту в Короткій 

редакції виступають життя та тілесна недоторканність феодалів і 

князівських дружинників; вона регулює питання власності, володіння, 

спадкоємництва [197, c. 37].  

О. Є. Лейст відзначає, що норми Руської Правди сформульовані 

здебільшого шляхом опису якого-небудь випадку правопорушення із 

зазначенням відповідного покарання. В юридичних документах Київської 

Русі відсутні визначення правових інститутів, немає тут і прямо виражених 

теоретичних положень. Однак конкретний, казуїстичний зміст їх текстів 

таїть у собі абсолютно певні уявлення про право, закон, законність, злочин і 

покарання – уявлення, які цілком можна виразити у вигляді правових ідей 

[196]. 

Конкретних вказівок щодо механізму державного управління взагалі 

та інституту державної служби зокрема у тексті Руської Правди не було. 

Хоча слід зауважити, що за шкоду, завдану особам, що належали до 

князівських урядників, накладалися більш суворі стягнення. Так, у даному 

правовому документі зазначалося, що «коли уб’є муж мужа, то помститися 

має брат убитого, чи батько або син, або брат старшого сина, або інші 

брати. Якщо не буде кому звершити кровну помсту, то внести 80 гривень, 

коли вбитим буде князів муж чи княжого тіуна. Якщо вбитим буде міщанин, 

чи гридень, чи купець, чи боярський тіун, або мечник, або ізгой, або 

новгородець – то 40 гривень сплатити за нього. Після Ярослава зібралися 

сини його: Ізяслав, Святослав, Всеволод і воєводи їхні – Коснячко, Переніг, 

Никифор і відмінили кровну помсту, а встановили за вбивство кунами 

відкупатися. А все інше судити, як Ярослав судив. Так сини його 

встановили. Якщо уб’ють княжого мужа під час розбою, а вбивцю не 

шукають, то платити верву 80 гривень тій верві, в якій голова убитого 

лежить, а коли простолюдин, то 40 гривень. Коли якась верв починає 

платити дику віру, то кілька років оплачує ту провину, оскільки платять за 
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незнайденого злочинця. Якщо злочинець із їхньої верві, і в ній було дано 

волю злочинцеві, то як співучасники мають помагати злочинцю, оплачуючи 

дику випу. Але сплатити їм в цілому 40 гривень, а за злочинство те самому 

злочинцю заплатити із 40 гривень свою частку від сплати дружини. Якщо 

вчинив убивство або в сварці, або на пиру, то тоді йому платити у верві, 

якщо оплачують злочин у складчину» [351]. Разом із тим зрозуміло, що 

посилені законодавчі гарантії статусу вищих верств населення не можна 

безпосередньо пов’язувати з тим, що значна частина їх представників 

перебувала на службі в апараті княжого двору та виконувала відповідні 

державні завдання й функції. Адже такий стан справ був типовим для 

феодальних держави і права. 

Варто звернути окрему увагу на Галицько-Волинське Князівство, яке 

зберегло в українських землях протягом цілого сторіччя після занепаду 

Києва як політичного центру в повній силі традиції великодержавної 

політики й життя князівсько-дружинного режиму, суспільно-політичних 

форм і культури, заснованої Київською державою. Князь уособлював 

законодавчу, виконавчу та судову владу. Маючи вищу виконавчу владу, 

князь доручав адміністративні справи своїм урядовцям, посади яких мали 

різне походження: одні брали свій початок від попередніх часів, решта 

створені для виконання певних управлінських функцій княжої влади [306, c. 

65; 504, с. 32]. 

І. П. Лаврінчук зазначає, що саме в період Галицько-Волинської 

держави служба на державних посадах набирає більшого обсягу прикмет 

самостійності. Наділений широкими адміністративними, військовими, 

судовими законодавчими повноваженнями, князь призначає посадових осіб 

у містах і волостях, установленим правовим актом з різних питань 

управління – грамотою наділяє їх земельними володіннями як видом 

винагороди за службу у державній сфері діяльності. Окрім того, як зазначає 

правник, тисяцькі і сотські поступово переходять на службу до двірцево-

вотчинного апарату князя, займаючи встановлені з цією метою посади 
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воєвод та волостелів. Тим самим певне коло осіб завдяки своїй основній 

функції, яку вони виконують на постійній основі, за окрему винагороду 

починають створювати більш відокремлену правову організацію, що 

розглядається в сучасний період як державна служба [258, с. 38–39; 260, c. 

13]. 

Після входження українських земель до складу Великого князівства 

Литовського для організації управління державою була запозичена існуюча 

система управління. Причому запозичувалася не тільки сама структура 

адміністративного управління, а й зміст владних повноважень кожного з 

представників цієї влади [90, c. 85].  

Що стосується державного апарату Великого князівства Литовського, 

то первинним органом, за допомогою якого князь здійснював управління 

підданими, була дружина. Саме до її складу входила земельна аристократія. 

Фактично, її представники просто визнавали владу великого князя над 

собою і своїми підданими. Мірою розширення кордонів Великого 

князівства Литовського і входження до його складу інших земель, які багато 

в чому відрізнялися за етнічним, культурним і соціально-економічним 

характером, еволюціонувала й дружина. Вона трансформується у 

великокнязівський двір [211, c. 77]. О. Г. Аркуша та О. В. Бойко 

наголошують на тому, що саме двір був тією структурою, з якої почав 

формуватися державний апарат Великого князівства Литовського. Взагалі 

протягом XІV ст. державний апарат не виходив за межі двору, тому що 

держава була побудована на удільних князівствах. За таких умов 

литовському володареві не треба було мати розгалужений штат чиновників 

[211, c. 77]. Ю. В. Ковбасюк із цього приводу відзначає, що у великого 

литовського князя не лише не було потреби в розгалуженому державному 

апараті, але й, унаслідок домінування натурального оподаткування, 

особливо в XIV – XV ст., не було змоги утримувати великий штат 

управлінців на розкиданих землях країни [90, c. 90].  
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Водночас двір вимагав виникнення функціональних посад, здатних 

його утримувати зсередини. Першими чиновниками при князі можна 

вважати воєвод і тіунів. Воєводи спочатку функціонували тільки як 

військові керівники. Що стосується других, то тіуни здійснювали 

управління великокнязівськими волостями [211, c. 77]. У міру ліквідації 

удільних князівств великокнязівський двір перебирав їх функції на себе, що 

приводило до його зростання. Якщо в першій третині XІV ст. чисельність 

дворян навряд чи перевищувала кілька сотень осіб, то вже в XV ст. вона 

зросла до 1,5 тис., а в XVІ ст. – до 2,5 тис. осіб. Відповідно виникала 

потреба в появі нових посад: маршалків, двірських, чашників тощо. 

З’явившись як двірські, ці посади поширилися на всю державу. Остаточно 

державний апарат Великого князівства Литовського склався в другій 

половині XV ст. і поділявся на центральний, який безпосередньо управляв 

урядом, і регіональний, завданням якого було забезпечення функціонування 

великокнязівської влади на місцях. До центральної частини апарату 

належали близько 35 урядів, які за організацією можна поділити на три 

групи: військовий апарат, канцелярію великого князя і двірські посади [90, 

c. 90].  

На місцях у Литовському князівстві також існували посадовці: 

справці, намісники, городничі, каштеляни, маршалки, децькі, вижи, увязчи, 

осмніки тощо. Вони слідкували переважно за збором податків, ремонтом 

шляхів і укріплень. Кадри на ці посади воєводи і старости зазвичай 

поповнювали зі свого оточення [90, c. 91]. 

Після Люблінської унії 1569 p. українські землі в межах єдиної Речі 

Посполитої стали власністю головної її частини – Польщі. Вища державна 

влада в Речі Посполитій належала королю і Великому Сейму і сенату (як 

складова частина Сейму й водночас Королівська рада). Їх доповнювали 

земські воєводські та повітові сеймики. Саме ці вищі органи влади обирали 

або призначали державних урядовців країни різних рівнів [211, c.133]. У 

межах усієї країни налічувалося близько 40 тис. різних службових і 
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титулярних посад – «урядів». Місцеве управління в межах Київського, 

Волинського, Брацлавського, Подільського, Руського, Белзького та 

Чернігівського воєводств, поділених на повіти, як і раніше, 

зосереджувалося в руках воєвод, каштелянів, старост та інших міських і 

земських посадових осіб: міського старости, який відав судом над шляхтою 

у кримінальних справах; земського підкоморія, який розв’язував межові 

спори; судді, підсудків; земського писаря тощо. Староста, посада якого 

ставала довічною, сам підбирав собі помічників: підстаросту, бургграфа 

тощо. Всі місцеві державні уряди посідала шляхта, чисельність якої в 

українських землях становила близько 2,5 % [90, c. 91]. 

Що стосується права Речі Посполитої, то основним його джерелом 

були юридичні норми, що затверджувалися на чергових або позачергових 

сеймах, а також положення литовських статутів і кодекси магдебурзького й 

іншого міського права [211, c. 133]. Звісно, в тогочасній системі ще не 

існувало інституту державної служби, однак вже почали формуватися 

правові норми, які регулювали відносини публічного управління, а 

діяльність із реалізації управлінських завдань і функцій почала набувати 

ознак професійної. 

Особливе місце в історії державотворення України належить 

Українській козацькій державі, яка була першою демократичною 

республікою тогочасного світу. Хоча вона мала мілітаристський характер з 

огляду на війни, в які її постійно втягували, в її державному устрої 

поєднувалися і монархічні, і демократичні елементи. Козацька держава мала 

усі характерні ознаки держави: територію, чіткий адміністративно-полковий 

устрій, інститут державної влади на чолі з гетьманом, який обирався на 

козацькій раді і разом з військовою радою уособлював вищий законодавчий 

орган; поділ на судову та виконавчу владу: генеральний суд та судочинство; 

генеральну (козацьку) старшину; фінансову систему, військо, міжнародне 

визнання [306, c. 66]. Правова система Української козацької держави була, 

переважно, звичаєвою і не мала чіткої внутрішньої структури. Однак вона 
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справила істотний вплив на формування владносудових органів в 

Українській козацькій державі, що постала в роки Національно-визвольної 

війни середини ХVІІ ст. Саме за запорозьким взірцем розпочинали 

формуватися інституції Українського гетьманату [211, c. 201–202]. Що 

стосується безпосередньо державної служби, то вона у цей період, хоча ще 

й не сформувалася в окремий правовий інституту, однак набула якісних 

ознак професійної діяльності. На чому, до речі, наголошує М. І. Іншин, який 

пише, що, оскільки Запорізька Січ представляла собою повноцінну державу 

з усіма притаманними їй ознаками, то і державна служба в ці часи 

характеризується сталістю, чіткістю повноважень та функцій державних 

службовців, ієрархічністю посад, підпорядкованістю підлеглих не на основі 

особистої залежності, а в силу займаної посади, сплачуваністю. Саме в цей 

час державна служба стала інструментом ефективного управління 

державою, а державні службовці у вигляді козацької старшини, гетьмана, 

впроваджували інтереси держави через відповідні козацькі державні органи 

на чітко визначених посадах. Це характеризує державну службу як 

професійну спеціалізовану діяльність в інтересах держави [203]. 

Також із цього приводу варто відзначити точку зору І. П. Лаврінчук, 

яка стверджує, що порівняно із вищерозглянутими ранньофеодальними 

суспільствами на території України, у яких категорія службовців 

формувалась із здебільшого залежних від правителів осіб і служила 

спочатку приватним інтересам феодалів, то у Війську Запорізькому та у 

згаданих вище містах із власним самоврядуванням коло службовців за 

своєю природою виходило із середовища населення, за волевиявленням 

цього населення і з метою захисту його інтересів. Тому за статусом останні 

були особисто незалежними від безпосередніх начальників і підкорялись їм 

тільки у порядку визначеної ієрархії посад; за свою службу отримували 

здебільшого встановлену плату з податків від населення (а не землі у 

власність із людьми, які на них проживали). Отже, правове становище 

служилого люду наближалось до становища службовців у сучасному 
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розумінні, яке базувалось на особистій незалежності особи від конкретної 

людини, за своїми ознаками виявилось прообразом європейських досягнень, 

які були запровадженні після буржуазних революцій ряду країн [260, c. 17–

18]. 

Період перебування українських земель під владою Російської імперії, 

як зазначає М. І. Іншин, не став окремим етапом у становленні та розвитку 

української державної служби, оскільки у ці часи поступово було втрачено 

власну систему державного управління, перейнято імперську, а державна 

служба була уніфікована з російською [203]. Утім, все ж таки не можемо не 

звернути увагу на те, що у цей період було прийнято декілька важливих 

документів, що вплинули на формування та становлення державної служби 

в Україні. Перш за все, це «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и 

придворных» від 24 січня 1722 р. [209, c. 468–477]. Яким вперше чітко було 

розподілено державну службу на військову і цивільну, а останню, у свою 

чергу, – на статську і придворну. Відповідно виділялися чини: військові, 

статські та придворні. Новий чиновний поділ виходив з принципу 

службової вислуги і змінив старий поділ дворян на чини думні (бояри, 

окольничі, думні дворяни, думні дяки; всі вони засідали в Боярській думі – 

вищому дорадчому органі при царі), столичні (стольники, спальники тощо, 

включаючи дворян московських), провінційні (дворяни і діти боярські по 

«городах», тобто по повітах). Табель про ранги поділив також службовців 

на дві групи: табельне чиновництво та канцелярських службовців [90, c. 96]. 

І. П. Лаврінчук підкреслює, що саме завдяки прийняттю Табеля 

становище апарату служилих людей було наближене до прогресивних на 

той час європейських вимог – управління суспільством стало не особистою 

справою, а суто державною, державна служба перестала бути жалyваною 

правителем своїм підданим, а натомість за службу виплачувалась 

винагорода, і, що найсуттєвіше, було введено рангування посад – основного 

елементу проходження сучасної державної служби. Крім того, доступ до 

державної служби тепер мали особи із будь-якого суспільного стану, які 
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отримали необхідну підготовку та виявили певні здібності [260, c. 19–20]. 

Водночас, як наголошує правник, підвищився контроль за посадовими 

особами, оцінка їх роботи провадилась здебільшого на суб’єктивній основі, 

усунення з посад (часто з суворими покараннями) проходили з розсуду 

начальства. Система правового захисту особи у процесі виконання 

службових функцій сформована ще не була [260, c. 20]. 

Окрім зазначеного «Табеля о рангах всех чинов воинских, статских и 

придворных», важливу роль у формуванні державної служби як правового 

інституту відіграли: 

– Указ «Про впорядкування пенсійного забезпечення чиновників «в 

награду трудов, подъемлемых на службе» від 6 грудня 1827 р.; 

– «Положение о порядке дворянских собраний, выборов и службы по 

оным» з наданням виборній службі статусу державної від 6 грудня 1831 р.; 

– «Устав о службе по определению от правительства» (1832–1890 рр.), 

в якому визначено її соціоетнiчну конфігурацію, права й обов’язки 

чиновників і службовців, а також з’ясовано вимоги верховної влади до її 

якісного та ефективного виконання [210]. 

Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін, Д. Летучий 

особливу увагу звертають на закони від 14 жовтня 1827 р. про порядок 

вступу на державну службу і від 25 червня 1834 р. про порядок подальшого 

надання чинів. Обидва документи мали враховувати ту важливу обставину, 

що у той час чиновництво значною мірою продукувало само себе. Діти 

чиновників отримували прийнятні права вступу на державну службу. 

Частка помісних дворян у складі цивільного чиновництва зменшувалась, 

почасти і через зростання загальної чисельності управлінців. Уряд вбачав 

ідеальне вирішення проблеми організації цивільної служби в тому, щоб, з 

одного боку, забезпечити заміщення усіх нижчих вакансій, а з другого – 

відкрити шлях до посад середнього і вищого рівнів виключно для 

спеціально підготовлених осіб, переважно з числа спадкового дворянства 

[90, c. 97; 264]. 
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Відзначимо Указ «Про канцелярських службовців цивільного 

відомства» від 1827 р., що встановлював чотири категорії осіб, які 

користувалися правом державної служби: перша – спадкові дворяни, друга 

– діти особистих дворян, купців першої гільдії, духовенства, третя – діти 

нижчих канцелярських службовців, які не мали класних чинів, четверта – 

особи, що не мали права на цивільну службу, але були прийняті на неї до 

видання вказаного Закону. Щоб отримати перший класний чин, для кожної 

категорії встановлювалися різні терміни вислуги – відповідно 2, 4, 6 і 12 

років. Згідно з Положенням про порядок надання чинів у цивільній службі 

1834 р. для перших трьох категорій вислуга скорочувалася до одного, двох і 

чотирьох років за умови освітнього цензу [90, c. 97; 264]. 

Враховуючи вищевикладене можемо зробити висновок про те, що у 

період перебування українських земель під владою Російській імперії 

розвиток державної служби як окремого політико-правового інституту 

продовжився. Дуже важливим моментом було те, що в основу організації та 

функціонування державної служби покладалися норми не звичаєвого, а 

юридичного права, тобто структура державної служби та правовий статус 

службовців визначався, переважно, положеннями законодавчих актів. Хоча, 

як справедливо відзначає І. П. Лаврінчук, навіть службовці за вільним 

наймом виконували свої функції на підставі розробленого для дійсних 

державних службовців нормативного акта, що не передбачав договірних 

засад відправлення служби. Діяла закрита система державної служби – 

стабільний корпус службовців, які все активне життя присвятили службі в 

адміністративно-політичних органах на професійній основі й мали особливе 

становище в суспільстві [260, c. 22]. 

Важливим етапом становлення і розвитку інституту державної служби 

України став період панування на її території радянської влади. О. Ю. 

Оболенський зауважує, що поки Україна була у складі СРСР, у ній не було 

самостійної державно-правової організації, а державний апарат був 

складовою партійного керівництва. Діяльність державного апарату 
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спрямовувалася партійними організаціями, а правової регламентації цієї 

діяльності не було. Не було навіть визначення державної служби та 

правової основи її функціонування [306, c. 68]. Схожу позицію 

висловлюють також Ю. В. Ковбасюк та С. М. Серьогін, які зазначають, що у 

Радянській Україні був відсутній юридично встановлений інститут 

державної служби, однак у державі все ж таки функціонувала за ознаками 

державно-службових відносин державна служба, яка включала широкий 

спектр осіб партійного апарату, органів, установ і підприємств, які 

перебували на утриманні держави і виконували обов’язки та мали 

відповідні права, а також порядок проходження служби, подібні до 

встановлених у незалежній Україні [90, c. 114]. 

Аналіз численних нормативно-правових актів вищих органів влади 

більшовицького режиму свідчить про те, що в той період дійсно був 

відсутній спеціальний закон про державну службу і, відповідно, особи, що 

перебували на такій службі, не мали спеціального правового статусу 

порівняно з іншими категоріями працівників. Однак аналіз низки 

нормативно-правових актів (зокрема таких, як: постанови Політбюро ЦК 

КП(б)У: «Про висунення українських кадрів» від 26.02.1935 р.; «Про стан 

роботи з керівними кадрами в органах юстиції УРСР» від 29.04.1947 р.; 

«Про недоліки в роботі з кадрами у міністерствах та відомствах Української 

РСР» від 29.08. 1951 р.; постанова Секретаріату ЦК КПУ «Про покращення 

заочної освіти партійних та радянських працівників УРСР» від 14.05.1954 р. 

[210]; постанова ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо поліпшення 

контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах та інших органах 

управління» від 02.04.1981 р. [345], Загальне положення про юридичний 

відділ (бюро), головного (старшого) юрисконсульта, юрисконсульта 

міністерства, відомства, виконкому ради депутатів трудящих, підприємства, 

організації, установи, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 

22.06.1972 р. [312], закони СРСР «Про прокуратуру СРСР» від 30.11.1979 р. 

[305], «Про державний нотаріат» від 19.07.1973 р. [304]; постанова Ради 
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Міністрів УРСР «Про заходи по поліпшенню структури апарату міністерств 

і відомств УРСР, усуненню паралелізму в роботі окремих ланок управління 

та ліквідації надмірностей в штатах управлінського персоналу» від 

03.01.1968 р.; постанова Політбюро ЦК КПУ «Про вдосконалення 

управління архівною справою у республіці» від 21.07.1988 р. [210]; Основи 

законодавства СРСР та Союзних Республік про охорону здоров’я [54], 

Основи законодавства СРСР та Союзних Республік про народну освіту 

[303], устави і положення закладів освіти різних рівнів, затверджені чи 

схвалені постановами Ради Міністрів СРСР [346; 347; 348] тощо) дозволяє 

дійти висновку, що державна служба все ж таки мала свої специфічні 

властивості порівняно з іншими видами суспільно корисної праці, які 

полягали у вимогах до освіти та професійної підготовки осіб, які прагнуть 

вступити на службу чи перебувають на ній, процедурі просування по 

службі, відповідальності службовців. З цього приводу І. П. Лаврінчук 

слушно зазначає, що службовці згідно із законодавчими нормами того часу 

в ряді моментів відрізнялись від інших працюючих своїм правовим 

становищем за певними спільними ознаками: як правило, приймались вони 

на роботу або за конкурсом, або за призначенням вищестоящого органу, 

повинні були мати відповідну освіту та їм присвоювались відповідні освіті 

та посаді звання (класні чини, ранги, категорії); в процесі служби 

проходили періодичну атестацію, за результатами якої та за вислугою років 

отримували підвищення за посадою, званням (службова кар’єра); несли 

дисциплінарну відповідальність у порядку підлеглості; могли бути 

звільненими з роботи за додатковими підставами, що випливали із їх 

особливого правового становища згідно з рівнем відповідальності за 

посадою, яку вони займали (ст. 41 КЗпП УРСР) без згоди профспілкового 

комітету. Правове регулювання державно-службових відносин базувалось 

переважно на адміністративних методах впливу [260, c. 26]. 

Найбільш активний та змістовний, з точки зору нормативно-правового 

забезпечення, етап становлення та розвитку державної служби в Україні 
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розпочався після проголошення незалежності останньої, який, до  речі, 

триває і сьогодні. Одним із ключових документів даного періоду став Закон 

України «Про державну службу» від 16.12.1993 р., у якому було вперше 

зроблено спробу закріпити комплекс основних політико-правових засад 

функціонування державної служби. Зокрема, в даному Законі був 

визначений правовий статус державних службовців як професійних 

виконавців специфічного роду суспільно корисної діяльності.  

28 червня 1996 р. було прийнято Конституцію України – Основний 

Закон нашої держави, в якому визначені ключові організаційно-правові 

підвалини суспільно-державного життя. У даному нормативно-правовому 

акті міститься ряд надзвичайно важливих принципів, на підставі яких має 

функціонувати і розвиватися державна служба, зокрема йдеться про 

пріоритет прав і свобод людини та громадянина, про верховенство права, 

про обов’язок представників влади діяти тільки на підставі, в порядку та 

межах, визначених законодавством, про право громадян брати участь в 

управлінні публічними справами тощо. 

17 листопада 2011 р. Верховна Рада України прийняла новий Закон 

«Про державну службу», який, незважаючи на наявність певних недоліків, 

мав набагато змістовніший характер, порівняно з аналогічним Законом від 

1993 р. Н. М. Обушенко наголошує, що в Законі 2011 р. було деталізовано 

регулювання багатьох аспектів державної служби, а саме: процедури 

конкурсного добору на посади; оформлення вступу, проходження, 

звільнення зі служби; випробування при призначенні; порядку переведення 

та відрядження службовців; організації службової діяльності та її оцінки; 

підвищення професійної кваліфікації; підстав і порядку припинення 

служби, притягнення службовців до відповідальності; порядку ведення 

особової справи службовців; порядку передачі службовцем справ і майна 

при звільненні зі служби тощо [308]. 

Однак Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 р., 

незважаючи на в цілому позитивний і прогресивний характер, внаслідок 
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ряду причин економічного та політичного характеру так і не набрав 

законної сили. Зрозуміло, що така ситуація аж ніяк не сприяла вирішенню 

наявних питань у сфері державної служби, адже було очевидно, що Закон 

«Про державну службу» 1993 р. уже давно застарів, і його положення не 

відповідали реаліям суспільно-державного життя. Крім того, питання 

реформування системи державної служби було одним з основних у переліку 

вимог, які необхідно виконати Україні відповідно до угоди про асоціацію з 

Європейським союзом. Саме тому 10 грудня 2015 р. парламент України 

прийняв новий Закон «Про державну службу», який набрав чинності з 1 

травня 2016 р. і визначив принципи, правові та організаційні засади 

забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, 

орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах 

держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України 

права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх 

особистих якостях та досягненнях [366]. Новий центральний нормативно-

правовий акт у сфері державної служби спрямований на вирішення цілої 

низки нагальних проблем у ній, зокрема таких, як: відмежування державної 

служби від політичної діяльності; підвищення прозорості процедури 

призначення на посади державної служби; зміцнення її кадрового 

потенціалу; посилення правових та соціально-економічних гарантій 

державних службовців; удосконалення механізму відповідальності 

державних службовців тощо. 

Відзначимо, що протягом існування України як незалежної держави, 

окрім законів «Про державну службу», було прийнято ще низку інших 

нормативно-правових актів як законодавчого, так підзаконного характеру, 

спрямованих на врегулювання окремих аспектів проходження державної 

служби. Зокрема, це: Указ Президента України «Про заходи щодо 

здійснення структурних змін та забезпечення керівництва у сфері державної 

виконавчої влади» від 6 серпня 1994 р. № 429/94 і постанови Кабінету 

Міністрів України: «Про управління державною службою» від 2 квітня1994 
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р. № 209 та «Про затвердження Положення про Головне управління 

державної служби при Кабінеті Міністрів України» від 8 вересня 1994 р. № 

681, які започаткували вертикаль управління у сфері державної служби; 

укази Президента України: «Про заходи щодо вдосконалення роботи з 

кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і 

організацій» від 19 травня 1995 р., «Про положення про Раду по роботі з 

кадрами» від 24 липня 1995 р., «Про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців» від 30 травня 1995 р.; 

постанови Кабінету Міністрів України: «Про Положення про формування 

кадрового резерву для державної служби» від 19 грудня 1994 р., «Про 

затвердження Порядку проведення службового розслідування» від 4березня 

1995 р., «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців 

органів державної влади» від 28 липня 1995 р., «Про затвердження 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців» від 4 жовтня 1995 р., «Про центри 

підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних 

підприємств, установ й організацій» від 19 лютого 1996 р., «Про 

затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої 

влади» від 2 серпня 1996 р., «Про порядок проведення атестації державних 

службовців органів виконавчої влади» від 14серпня 1996р. та інші, які 

визначають головні шляхи практичної реалізації Закону України «Про 

державну службу»; Указ Президента України від 10 листопада 1995 р. № 

1035/95, яким затверджені Програма кадрового забезпечення державної 

служби та Програма роботи з керівниками державних підприємств, установі 

організацій, тощо [90, c. 114–116]. 

В цілому, на нашу думку, прийняті підзаконні нормативно-правові 

акти у розглядуваній сфері можна розділити за їх змістом на такі групи: 

а) спрямовані на врегулювання та вдосконалення організаційно-

управлінської структури державної служби; 

б) спрямовані на підвищення професіоналізму державних службовців; 
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в) спрямовані на поліпшення матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення державної служби;  

г) спрямовані на протидію корупції у сфері державної служби. 

Окремо слід відзначити правові акти, якими затверджено відповідні 

концепції та (або) стратегії розвитку державної служби, зокрема: укази 

Президента України: «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» від 22.07.1998 № 810/98 [394] та «Про 

Стратегію реформування системи державної служби в Україні» від 

14.04.2000 № 599/2000 [412]; постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки» від 

08.06.2004 № 746 [390]; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації» від 18.03.2015 № 227-р [415]. Значення 

даних документів полягає в тому, що в них акцентується увага на ключових 

проблемах, що існували (існують) у державній службі на відповідному етапі 

її розвитку, а також визначаються основні шляхи та засоби їх подолання, 

встановлюються пріоритети та орієнтири подальшого розвитку даного 

інституту.  

Вказані правові акти, разом із законами «Про державну службу», 

відображають також етапи розвитку інституту державної служби в Україні, 

які, на наше переконання, досить вдало охарактеризував Ю. В. Ковбасюк: 1) 

протягом 1994–1999 рр. створені засади для розбудови сучасної державної 

служби. Утворено спеціально уповноважений орган з питань державної 

служби, унормовано ключові питання її функціонування: визначено ранги, 

порядок обчислення стажу, проведення конкурсу, стажування, ведення 

особових справ державних службовців, формування кадрового резерву, 

сформовано систему професійного навчання тощо; 2) протягом 2000–2004 

рр. Стратегією реформування системи державної служби в Україні 

визначено напрями реформування та подальшого розвитку державної 
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служби, започатковано наукову програму дослідження розвитку державної 

служби, змінено порядок ведення службового розслідування, формування 

кадрового резерву, проведення конкурсу на вакантні посади, введено 

щорічну оцінку державних службовців, удосконалено роботу кадрових 

служб. Закладено підґрунтя для залучення молоді до державної служби та 

створення умов для її професійного зростання. Концепція адаптації 

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу 

заклала підвалини подальшої трансформації державної служби; 3) з 2005 р. 

тривала реалізація Програми розвитку державної служби на 2005–2010 рр., 

вжиті заходи з адаптації державної служби до принципів організації 

Європейського адміністративного простору; 4) з 2011 р. і до сьогодні 

[90, c.117]. Даний етап виявився доволі складним, адже, з одного боку, 

прийняття наприкінці 2011 р. нового Закону «Про державну службу» 

ознаменувало запровадження нового підходу до врегулювання відносин 

державної служби, а з іншого – оскільки даний Закон так і не набрав 

чинності, реальні кроки на цьому шляху розпочалися лише у 2015 – 2016 рр. 

Зокрема було прийнято нову редакцію Закону «Про державну службу», а 

також Стратегію реформування державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, метою якої є 

створення у середньостроковій перспективі належних умов для ефективного 

впровадження в Україні реформи державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування.  

Якщо проаналізувати зміст концепцій, стратегій, програм 

реформування та розвитку державної служби, що приймалися в Україні за 

роки її незалежності, то можна переконатися, що в них кожного разу 

констатуються одні й ті самі проблеми: неефективне управління державною 

службою, непрозорість процедур призначення на посади, корумпованість, 

заполітизованість, низький рівень професіоналізму тощо. Дана ситуація є 

свідченням того, що державі досі не вдається вжити ефективних заходів для 
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усунення цих проблем та забезпечити реальні позитивні зміни у сфері 

держаної служби.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Встановлено, що, незважаючи на суттєвий науковий доробок стосовно 

проблемних питань правового регулювання державної служби, необхідність 

подальшого поглиблення теоретичних досліджень у цьому напрямку не 

втрачає своєї актуальності. Пояснюється це наступним: по-перше, в останні 

роки в Україні докорінного оновлення зазнало законодавство про державну 

службу; по-друге, відсутня чітка й однозначна позиція науковців щодо 

розмежування сфер регулятивного впливу трудового та адміністративного 

права в межах інституту державної служби. Адже, незважаючи на те, що і 

юристи-адміністративісти, і юристи-трудовики наголошують на тому, що 

державна служба – це комплексний інститут і у своїх наукових 

дослідженнях звертаються до напрацювань один одного, вони практично не 

приділяють увагу питанням розмежування і узгодження нормативних 

приписів адміністративного і трудового права щодо врегулювання відносин 

державної служби. Такий стан справ призводить до того, що одні й ті самі 

аспекти державної служби адміністративістами розглядаються як предмет 

адміністративно-правового регулювання, а фахівцями-трудовиками, 

відповідно, – трудо-правового регулювання. Що, у свою чергу, призводить 

до виникнення наукових дискусій з приводу належності тих чи інших 

відносин державної служби до предмета відповідної галузі права замість 

дискусій щодо шляхів удосконалення їх законодавчого врегулювання. 

З’ясовано, що у сфері трудового права державна служба являє собою 

різновид суспільно корисної праці, що здійснюється громадянами на 

професійній основі на підставі трудового договору, контрагентом за яким 

виступає держава в особі відповідного державного органу. Тобто державна 
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служба виступає формою реалізації громадянами свого права на працю, а 

отже, між ними та державою, в особі її органів, встановлюються трудові 

відносини. У свою чергу, незважаючи на те, що в науці адміністративного 

права державна служба також тлумачиться як професійна діяльність 

громадян, при цьому акцентується увага на тому, що даний її різновид 

(тобто професійна діяльність) є формою: по-перше, реалізації громадянами 

свого права на участь в здійсненні публічного управління, по-друге, 

практичного втілення владно-управлінської діяльності держави. Виконуючи 

завдання та функції, державний службовець виступає, так би мовити, 

посередником між публічно-політичним центром влади та громадянами. 

Доведено, що найбільшого розвитку державна служба отримала в тих 

державах, де суспільно-державне життя гуртувалося на демократичних 

принципах. Особливо це стосується античної грецької культури, в якій 

перебування на публічних посадах і виконання відповідних управлінських 

функцій вважалася справою честі, оскільки асоціювалося зі служінням 

своєму народу, а не відданістю монарху, як у автократичних стародавніх 

країнах. Саме через це в грецькій культурі багато уваги приділялося 

громадському вихованню з метою культивування у свідомості громадян 

відповідних ідеалів і цінностей. 

Встановлено, що правове регулювання державної служби в Україні 

пройшло тривалий і складний шлях свого становлення та розвитку. Перші 

норми, що регулювали службові відносини, виникли ще у період 

ранньофеодальної Київської Русі та мали звичаєвий характер. Однак 

оскільки сама служба мала вигляд не стільки професійної найманої 

діяльності, скільки виступала проявом повинності, підданства правителю 

(князю), який уособлював у собі і законодавчу, і виконавчу, і судову владу, 

то як такої необхідності у повноцінному правовому врегулюванні даної 

служби не було. Виключення становить період існування Козацької 

держави, в якій, незважаючи на переважання звичаєвого права, державна 

служба почала оформлюватися в окремий інститут. Це було обумовлено 
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демократичним устроєм даного державного утворення. З кінця ХVIII – 

початку ХІХ ст. державна служба починає все більше набувати ознак 

спеціальної професійної діяльності, а окремі аспекти її здійснення все 

частіше відображаються у відповідних правових актах. Проте як 

самостійний правовий інститут державна служба почала формуватися лише 

після проголошення незалежності України. Даний процес продовжується і 

зараз, адже, незважаючи на низку організаційно-правових заходів, 

запроваджених у даний період, повноцінної, якісної та всебічної правової 

регламентації державна служба в Україні досі не отримала. 
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РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУТ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В 

УКРАЇНІ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

 

2.1. Поняття та особливості механізму правового регулювання 

проходження державної служби в Україні 

 

Як свідчить ч. 1 ст. 38 Конституції України, громадяни мають право 

брати участь в управлінні державними справами, що, зокрема, знаходить 

свій практичний прояв у користуванні ними рівним правом доступу до 

державної служби [247]. Скориставшись наведеною конституційною 

гарантією і правом, громадяни вступають у правовідносини, що пов’язані з 

проходженням державної служби. Визначення особливостей сучасного 

стану правового регулювання інституту проходження державної служби, 

співвідношення норм адміністративного та трудового права під час 

здійснення такого регулювання не можуть відбуватися поза встановленням 

сутності даного інституту в цілому, а також його окремих складових.  

Аналіз наукових підходів до визначення сутності досліджуваного 

явища свідчить, що проходження служби здебільшого визначають як 

сукупність стадій, що виникають і розвиваються в межах таких 

правовідносин.  

Зокрема, на думку І. П. Лаврінчук, проходження державної служби за 

правовими ознаками являє собою зміну в службово-правовому становищі 

працівників, що відбувається в зв’язку чи на підставі обставин, які 

породжують, змінюють або припиняють службово-трудові відносини. У 

ролі зазначених обставин виступають окремі стадії проходження державної 

служби: прийняття на державну службу, атестування, переміщення по 

службі, присвоєння працівникам кваліфікаційних розрядів, категорій, 

спеціальних звань, рангів, підстави припинення служби [259, с. 72].  
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Л. Р. Біла вказує, що проходження державної служби містить у собі 

прийняття на державну службу, просування по ній службовців, 

стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із службою 

[43, с. 26]. Авторський колектив підручника «Адміністративне право 

України» зазначає, що проходження державної служби – це сукупність 

юридичних фактів, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням 

державно-службових відносин, а саме з прийняттям на державну посаду, 

службовою кар’єрою та припиненням служби [6, с. 79].  

Окрім вищенаведеного, у науці адміністративного права акцентується 

увага також на якостях, що виникають (змінюються, розвиваються) під час 

проходження державної служби. Так, О. В. Артеменко, обстоює позицію, 

що проходження державної служби – це не тільки просторове чи посадове 

переміщення працівників, але і якісні зміни, що відбуваються в свідомості 

відповідних працівників у ході цього процесу. Зазначені зміни стосуються 

не тільки безпосередньо працівника чи його здібностей до роботи, але й тих 

атрибутів роботи, що визначають умови їхньої життєдіяльності [20, с. 26]. 

У контексті наведених вище підходів вважаємо за необхідне здійснити 

аналіз позиції А. В. Кірмача. Учений наголошує на тому, що сутність 

проходження державної служби в науково-правових колах розкривається із 

вузького та широкого розуміння. Зокрема, проаналізувавши визначення 

сутності проходження державної служби, запропоновані такими 

науковцями, як В. В. Лазарєв [310, с. 349], Д. М. Овсянко [314, с. 57–58] й 

О. Ф. Ноздрачов [302, с. 67], правознавець зауважує, що всі вони зводяться 

до того, що досліджувана категорія може бути визначена як реалізація 

службової кар’єри, що бере свій початок від моменту зарахування на 

службу та завершується моментом припинення службової діяльності. При 

цьому вчений акцентує увагу на тому, що наведені підходи до окреслення 

меж поняття проходження державної служби є певною мірою обмеженими, 

оскільки не дозволяють повноцінно дослідити динаміку розвитку правового 

статусу державного службовця та залишають поза увагою багато важливих 
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питань [221, с. 23]. А. В. Кірмач наголошує на тому, що зміст поняття 

проходження державної служби може бути повноцінно розкрито з більш 

широкого підходу щодо його розуміння. Зокрема, вчений пропонує під час 

розкриття сутності проходження державної служби акцентувати увагу на її 

стадіях [221, с. 23–25]. Підкреслюється доцільність використання підходу 

до визначення сутності державної служби, що був запропонований 

О. С. Продаєвичем під час дослідження організаційно-правових аспектів 

проходження державної служби в Україні. На думку останнього, 

проходження державної служби являє собою тривалий процес, який 

починається з виникнення державно-службових відносин, тобто з моменту 

заміщення особою державної посади, з подальшим переміщенням 

службовця по службі, проведенням оцінки й атестації державних 

службовців, і завершується їх припиненням [421, с. 14]. Авторський 

колектив підручника «Державна служба і державні службовці в Україні» 

вважає, що інститут проходження державної служби складається з 

організації добору кадрів в управлінський апарат, здійснення переміщень 

працівників по службі, встановлення та реалізації засобів звільнення з 

державної служби [177, с. 65].  

Не піддаючи сумніву важливість запропонованого вище підходу до 

визначення сутності поняття проходження державної служби, зазначимо, 

що він не відрізняється від зазначених раніше позицій якоюсь «широтою», 

тому що, фактично, вказує на окремі лише можливі (переміщення по 

службі, атестація тощо) стадії проходження особою державної служби. При 

цьому під час визначення сутності поняття проходження державної служби 

неможливо зазначити всі варіанти юридичних фактів, які можуть виникнути 

в межах таких правовідносинах. Спроба здійснити це призведе до того, що 

запропоноване визначення буде занадто громіздким, мати як головні, так і 

другорядні ознаки, формально-юридичний характер, не відображати цілі 

[32, с. 143; 428, с. 12] такого процесу.  
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Аналіз згаданих позицій свідчить, що сутність інституту проходження 

державної служби, а також сучасний стан його правового регулювання 

необхідно досліджувати з урахуванням окремих стадій такого процесу. При 

цьому слід підтримати позицію К. М. Зубкова, який, з’ясовуючи сутність та 

особливості правообмежень у державній службі України, звертає увагу на 

той факт, що, окрім наукових дискусій щодо визначення сутності поняття 

«проходження державної служби», в юридичній науці висловлюють різні 

міркування щодо елементів проходження державної служби [194, с. 64].  

Як зауважує О. О. Бандурка, термін «проходження державної служби» 

необхідно визначати як послідовний процес реалізації громадянами свого 

права на державну службу, який складається з певних стадій, кожна з яких 

виявляється у відповідній групі державно-службових відносин [27, с. 268]. 

На думку О. С. Савєльєва, складові елементи проходження служби в 

органах внутрішніх справ відповідають певним стадіям проходження такої 

служби. Учений наголошує на тому, що основними елементами 

проходження служби є ті первинні елементи, що становлять стадії 

проходження служби [438, с. 24]. Таким чином, дослідження сутності 

категорії проходження державної служби повинно здійснюватися з 

урахуванням окремих її стадій.  

Аналіз наукових позицій дає підстави стверджувати про наявність 

таких елементів, або стадій проходження державної служби, як: прийняття 

на службу (шляхом конкурсу, призначення, зарахування); прийняття 

державним службовцем присяги; випробувальний строк (якщо він є умовою 

прийняття на службу); стажування державних службовців; перепідготовка 

та підвищення кваліфікації; атестація; щорічна оцінка якості діяльності 

державних службовців; службова кар’єра (присвоєння чергового рангу, 

класу, чину); ротація; службове розслідування; заохочення; юридична 

відповідальність; припинення державно-службових відносин [194, с. 64]. 

Аналогічну позицію, обстоює М. І. Цуркан [498, с. 54]. Зазначимо, що, на 

нашу думку, не можна розглядати як стадії проходження державної служби 
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аспекти даних правовідносин, у яких відсутній власне суб’єкт, що 

проходить таку службу. У даному випадку йдеться про стадію встановлення 

державної посади. Це жодним чином не пов’язано із реалізацією особою, 

яка проходить державну службу, своїх службових прав та обов’язків.  

Більш розширений перелік стадій (елементів) проходження державної 

служби пропонує авторський колектив науково-практичного посібника 

«Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні». 

Вчені вважають, що зміст поняття проходження державної служби має 

охоплювати: процес працевлаштування громадян України на службу в 

держані органи, підприємства, установи, організації; будь-які переміщення 

на державній службі; встановлення умов проходження державної служби; 

оцінку службово-трудової діяльності державних службовців; навчання 

державних службовців безпосередньо на державній службі, підвищення їх 

кваліфікації чи перепідготовку; присвоєння певного кваліфікаційного 

розряду; стимулювання праці державних службовців та їх матеріальне 

забезпечення; соціальне партнерство в процесі державної служби між 

представниками суб’єктів службово-трудових відносин; режим робочого 

часу та відпочинок державних службовців; гарантії та компенсації різним 

категоріям державних службовців; дисципліну виконання державними 

службовцями своїх посадових обов’язків; охорону службово-трудової 

діяльності державних службовців; особливості регулювання службово-

трудової діяльності різних категорій державних службовців; захист 

трудових прав державних службовців; відповідальність суб’єктів службово-

трудових відносин за порушення законодавства про проходження державної 

служби; припинення службово-трудових відносин [323, с. 165–166].  

Із приводу наведеного переліку зазначимо, що більшість із його 

пунктів указують на факультативні стадії проходження державної служби. 

Зокрема, захист трудових прав державних службовців (на відмінну від 

охорони) відбувається, коли такі права зазнали порушень, що не завжди має 

місце на практиці. Так само заходи юридичної відповідальності можуть 
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бути застосовані щодо відповідної службової особи в разі відхилення нею 

від встановлених норм поведінки. У даному випадку мова може йти як про 

позитивну, так і про ретроспективну юридичну відповідальність. У 

контексті вищенаведеного доцільною нам здається позиція вчених, які 

вважають, що проходження державної служби являє собою триваючий 

постійно процес [6, с. 79].  

Водночас такий процес має стадійний характер. При цьому 

традиційно виділяються наступні стадії (або етапи): прийняття на службу; 

просування по службі; припинення служби. Це найбільш простий варіант 

класифікації стадій, які обов’язково проходить працівник під час 

проходження державної служби. У літературі виділяють також 

факультативні (необов’язкові) стадії – переведення на іншу посаду, 

притягнення до відповідальності, позачергове присвоєння рангу тощо [6, с. 

79]. Отже, під час визначення сутності інституту проходження державної 

служби увагу варто акцентувати саме на обов’язкових стадіях такого 

процесу.  

У жодному із запропонованих вище визначень сутності поняття 

проходження державної служби не акцентується увага на тому, що такий 

процес заснований на приписах правових норм. Дослідження правового 

регулювання державної служби та її механізму на відповідність 

необхідному в сучасних умовах рівню правового регулювання всього 

масиву відносин, пов’язаних з проходженням останньої, постає вкрай 

важливим і дуже актуальним [206, с. 141]. При цьому однією з головних 

особливостей правового регулювання у розглядуваній царині буде 

виступати саме те, що воно ґрунтується та здійснюється нормами різних за 

своєю суттю галузей права – адміністративного та трудового, що також 

повинно бути відображено при визначенні сутності інституту проходження 

державної служби. Зокрема, як зауважує авторський колектив підручника 

«Виконавча влада і адміністративне право», для розкриття сутності поняття 

«проходження державної служби» потрібно виходити з функціонального 
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змісту службової діяльності. Ця діяльність пов’язана з адмініструванням, 

тобто зі здійсненням владно-розпорядчих та інших адміністративних дій 

[62, с. 351]. Отже, розглянемо більш детально сучасний стан правового 

регулювання інституту проходження державної служби в Україні.  

Основоположні засади правого регулювання проходження державної 

служби встановлено на рівні Конституції України 28 червня 1996 р. Окрім 

зазначеного на початку даного підрозділу конституційного припису щодо 

прав громадян у даній сфері, Основний Закон містить ще ряд положень, які 

стосуються саме правового регулювання як проходження державної 

служби, так і основ державної служби в цілому. Зокрема, в даному випадку 

мова йде про те, що, згідно з п.п. 6 і 12 ч. 1 ст. 92 Конституції України, 

засади регулювання праці та зайнятості, а також основи державної служби 

можуть бути врегульовані виключно на рівні законів України. 

Вищенаведений конституційний припис виступає гарантією як реалізації 

права громадян на державну службу, так і подальшого її проходження, тому 

що виключає можливість втручання в дану сферу суспільних відносин 

шляхом здійснення правового регулювання іншими, окрім законодавця, 

суб’єктами, як-то органами виконавчої влади. Отже, слід погодитися з 

позицією, за якою право на державну службу – це конституційне право, а 

його уточнення і деталізація є можливими тільки дією законів [194, с. 81]. 

Окреме й особливе місце в частині здійснення правового регулювання 

проходження державної служби посідають міжнародні договори України. 

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів 

України з метою належного забезпечення національних інтересів, 

здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, 

закріплених у Конституції України та законодавстві України, визначено 

Законом України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. 

Відповідно до ст. 2 вищенаведеного нормативно-правового акта 

міжнародний договір України – це укладений у письмовій формі з 

іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який 
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регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в 

одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від 

його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 

тощо) [398]. При цьому, як встановлено в ст. 9 Конституції України, чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України [246].  

Серед найважливіших міжнародних договорів України, дія яких 

направлена на здійснення правового регулювання проходження державної 

служби, слід назвати наступні: 

– Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 

16 грудня 1966 р., яким визначається, що право на працю включає право 

кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку 

вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується [285]; 

– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р., який встановив, що кожний громадянин повинен мати без будь-якої 

дискримінації та без необґрунтованих обмежень право й можливість 

допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до державної 

служби [285]; 

– Конвенція Міжнародної Організації Праці «Про дискримінацію в 

галузі праці та занять» від 25 червня 1958 р. № 111, відповідно до положень 

якої кожен член організації, для якого ця Конвенція є чинною, 

зобов’язується визначити й проводити національну політику, спрямовану на 

заохочення до практики забезпечення рівних можливостей у сфері праці та 

недопущення дискримінації [242];  

– Конвенція Міжнародної Організації Праці «Про захист заробітної 

плати» від 1 липня 1949 р. № 95, відповідно до якої заробітна плата означає, 

що, незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку винагороду або 

заробіток, які можуть бути обчислені в грошах і встановлені угодою або 

національним законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити, на 

підставі письмового або усного договору про наймання послуг, 
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працівникові за працю, яку виконано, чи має бути виконано, або за послуги, 

котрі надано, чи має бути надано [243]. 

Значну роль у питанні правового регулювання проходження 

державної служби відіграють закони України. Частина їх має статус 

кодифікованого законодавства. У даному випадку йдеться про кодифіковані 

акти, що встановлюють особливості юридичної відповідальності державних 

службовців: Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р., який має 

своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 

довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 

забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам [255]; а 

також Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р., завданням якого є охорона прав і свобод громадян, власності, 

конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, 

установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, 

честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання 

своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством [229].  

Особливе місце серед кодифікованого законодавства, що здійснює 

правове регулювання проходження державної служби, посідає Кодекс 

законів про працю України від 10 грудня 1971 р., що регулює трудові 

відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, 

поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня 

життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому 

перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини [228]. Саме в аспекті здійснення правового 

регулювання проходження державної служби вищенаведеним 

кодифікованим актом знаходить свій прояв співвідношення норм 
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адміністративного та трудового права. Якщо норми трудового права 

встановлюють загальні вимоги до всіх категорій працівників, то норми 

адміністративного права додатково визначають вимоги й обмеження, 

пов’язані з проходженням державної служби.  

Розглядаючи місце законів України, на рівні яких здійснюється 

правове регулювання проходження державної служби, варто зазначити, що 

наразі існує два основні закони в даній сфері. Так, сьогодні чинною 

залишається ст. 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 р., що визначає особливості пенсійного забезпечення деяких категорій 

державних службовців [369].  

У свою чергу, принципи, правові й організаційні засади забезпечення 

публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої 

на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави та 

суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного 

доступу до державної служби, що базується на їх особистих якостях та 

досягненнях, визначено на рівні Закону України «Про державну службу» 

від 10 грудня 2015 р. Останнім урегульовані наступні питання, пов’язані з 

проходженням державної служби в Україні: правовий статус державного 

службовця; управління державною службою; вступ на державну службу; 

службова кар’єра; оплата праці, заохочення та соціальні гарантії державних 

службовців; робочий час і час відпочинку державного службовця; 

дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців; 

припинення державної служби; особливості проходження державної служби 

в окремих державних органах; особливості здійснення патронатної служби 

тощо [368].  

На нашу думку, положення Закону України «Про державну службу» 

від 16 грудня 1993 р., які й досі залишаються чинними, слід включити до 

Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 

Вищенаведені законодавчі зміни значно полегшили б сприйняття 

законодавства про державну службу, сформували б єдиний нормативний 
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документ, що встановлює основоположні засади державної служби взагалі 

та її проходження зокрема.  

Окрім вищенаведених, правове регулювання правовідносин у сфері 

проходження державної служби здійснюється великою кількістю законів 

України, серед яких, у першу чергу, варто назвати наступні: 

– Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р., який 

визначає правові й організаційні засади проведення очищення влади 

(люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, 

верховенства права та прав людини в Україні [405]; 

– Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р., 

який визначає правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень [373]; 

– Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 

2011 р., який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного 

на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес [372]. 

Окреме місце серед законів, на основі яких здійснюється правове 

регулювання проходження державної служби, посідають нормативно-

правові акти, на рівні яких врегульовано питання проходження такої 

служби в окремих відомствах, зокрема закони України: «Про судоустрій і 

статус суддів» від 2 червня 2016 р. [414]; «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

від 2 червня 2016 р. [400]; «Про Державне бюро розслідувань» від 

12 листопада 2015 р. [366]; «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14 жовтня 2014 р. [399]; «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 р. [410]; «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. [400]; «Про 

Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. [395]; «Про дипломатичну 
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службу» від 20 вересня 2001 р. [371]; «Про Антимонопольний комітет 

України» від 26 листопада 1993 р. [360] тощо. 

Вище було зазначено, що відповідно до конституційних приписів 

правове регулювання основ державної служби здійснюється виключно на 

рівні законів України, що, разом із тим, не виключає можливість 

підзаконного нормативно-правового регулювання. У даному випадку мова 

йде про ряд підзаконних нормативно-правових актів, які прийняті на основі 

й на виконання приписів законів України задля їх деталізації, здійснення 

правового регулювання проходження державної служби України. У першу 

чергу, серед зазначених вище підзаконних нормативно-правових актів варто 

назвати акти вищих органів державної влади: Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України. Так, говорячи про акти 

Верховної Ради України, слід зазначити, що ними виступають постанови 

даного органу державної влади. При цьому потрібно відзначити той факт, 

що в науково-правових колах зустрічаються позиції, відповідно до яких 

постанова Верховної Ради України є актом, що не має нормативного 

характеру. Зокрема, як зауважує авторський колектив підручника 

«Конституційне право України», постанова Верховної Ради України – це 

ненормативний акт, за допомогою якого парламент оформляє свої дії щодо 

самоорганізації своєї діяльності, тобто обрання керівних посадових осіб 

Верховної Ради, утворення комітетів та обрання їх голів, обрання, 

призначення, затвердження відповідних посадових осіб тощо [246, с. 351].  

Дійсно, більшість постанов Верховної Ради України позбавлена 

нормативного характеру, тому що за допомогою їх прийняття вирішуються 

питання виключно організаційного характеру. Разом із тим це не виключає 

можливість існування постанов Верховної Ради України нормативного 

характеру. Так, як випливає з аналізу ст. 5 Закону України «Про державну 

службу», правове регулювання державної служби в Україні здійснюється, 

зокрема, постановами Верховної Ради України [368]. Більше того, свого 

часу Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. було 
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введено в дію саме постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1993 

р. № 3724-XII [361]. Сьогодні вищенаведений нормативно-правовий акт 

втратив чинність, але роль, яку він відіграв свого часу, важко переоцінити.  

Аналізуючи сучасний стан правового регулювання питань, пов’язаних 

із проходженням державної служби, що здійснюється на рівні актів 

Верховної Ради України, як приклад варто назвати постанови «Про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України» від 14 квітня 2016 р. № 

1099-VIII та «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України» від 14 квітня 2016 р. № 294, якими визначено та затверджено 

однойменну Програму, положення якої, зокрема, спрямовані на 

забезпечення реалізації Закону України «Про державну службу» шляхом 

здійснення оптимізації структури органів державної влади, інших 

державних органів, їх апаратів, функцій і чисельності державних 

службовців, підвищення рівня їхньої заробітної плати, а також 

запровадження сучасних інструментів управління персоналом у системі 

державної служби, реформування системи професійного навчання 

державних службовців [409]. Отже, окрім суто організаційних питань, 

шляхом прийняття постанов Верховною Радою України здійснюється 

правове регулювання питань, пов’язаних із проходженням державної 

служби. 

Наступний рівень правового регулювання, що здійснюється на основі 

підзаконних актів вищих органів державної влади, представлений актами 

Президента України. Серед актів Президента України варто назвати укази 

та розпорядження. При цьому розпорядження Президента України не мають 

нормативного характеру. Зокрема, такого висновку можна дійти шляхом 

аналізу указу Президента України від 15 листопада 2006 р., яким 

затверджено Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України. Зі змісту останнього слідує, що розпорядженнями 

Президента України оформлюються рішення, що мають суто організаційний 

характер, наприклад: надання доручень, рекомендацій щодо здійснення 
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заходів, розгляду, вирішення питань, рішення про підтримку Президентом 

України культурно-мистецьких та інших заходів; проведення переговорів, 

підписання міжнародних договорів України, надання повноважень на 

ведення переговорів, на підписання міжнародних договорів України, 

відповідних директив делегації чи представникові України; оперативні, 

організаційні і кадрові питання; призначення на посади та звільнення з 

посад помічників, референтів Президента України тощо [406].  

Що ж стосується указів Президента України, то вони також можуть 

стосуватися організаційних питань, однак здебільшого мають нормативний 

характер. Зокрема, указами Президента України оформлюються наступні 

рішення, що можуть стосуватися й сфери проходження державної служби: 

призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України, 

проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; 

призначення позачергових виборів до Верховної Ради України; зупинення 

дії актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим; скасування актів Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних 

адміністрацій; прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України тощо [406].  

Серед актів Президента України, за допомогою яких здійснюється 

правове регулювання сфери проходження державної служби, як приклад 

слід назвати наступні: Указ Президента України «Про стратегію сталого 

розвитку “Україна – 2020”» від 12 січня 2015 р., яким було визначено 

основні заходи, пов’язані з реформою державної служби й оптимізацією 

системи державних органів [413]; Указ Президента України «Питання 

управління державною службою в Україні» від 18 липня 2011 р. № 

769/2011, яким було затверджено Положення «Про Національне агентство 

України з питань державної служби», що визначило завдання 

Національного агентства України з питань державної служби у сфері 

забезпечення та реалізації єдиної державної політики у сфері державної 
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служби, здійснення функціонального управління державною службою 

[339]; Указ Президента України «Про вдосконалення діяльності державних 

органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів» від 11 лютого 2000 р. № 207/2000 [362]; 

Указ Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035/95, яким було 

затверджено Програму кадрового забезпечення державної служби, а також 

Програму роботи з керівниками державних підприємств, установ і 

організацій [389] тощо. Отже, вищенаведене підтверджує тезу про особливе 

місце актів Президента України в питанні здійснення правового 

регулювання проходження державної служби.  

Найбільша кількість підзаконних нормативно-правових актів органів 

державної влади, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

проходження державної служби, представлена актами Кабінету Міністрів 

України. При цьому особливе місце Уряду серед інших суб’єктів, 

уповноважених на здійснення правового регулювання інституту державної 

служби, обумовлюється не лише тим, що згідно зі ст. 113 Конституції 

України він є вищим органом у системі органів виконавчої влади [247], а й 

тим, що відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну службу» Уряд 

очолює систему органів управління державною службою [368].  

Серед актів Кабінету Міністрів України варто назвати його 

розпорядження та постанови. Розпорядження не мають нормативного 

характеру, про що прямо вказано в Законі України «Про Кабінет Міністрів 

України». Так, відповідно до ч. 3 ст. 49 вищенаведеного Закону, акти 

Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних 

питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України. У 

свою чергу, акти Уряду нормативного характеру видаються у формі 

постанов Кабінету Міністрів України [395]. Серед постанов, за допомогою 

яких здійснюється правове регулювання проходження державної служби, як 

приклад потрібно назвати такі: «Деякі питання реформування системи 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 
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самоврядування» від 27 вересня 2016 р. № 674 [100]; «Деякі питання оплати 

праці» від 14 вересня 2016 р. № 633 [96]; «Деякі питання пенсійного 

забезпечення окремих категорій осіб» від 14 вересня 2016 р. № 622 [98]; 

«Про затвердження Порядку організації і проведення тренінгів для 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії 

“А”» від 23 серпня 2016 р. № 536 [386]; Порядок надання державним 

службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань від 8 серпня 2016 р. № 500 [382]; Типові вимоги до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” від 22 

липня 2016 р. № 448 [391]; «Про умови оплати праці працівників 

патронатних служб в державних органах» від 22 липня 2016 р. № 448 [416]; 

«Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між 

рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та 

іншими спеціальними званнями» від 20 квітня 2016 р. № 306 [338]; «Деякі 

питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 6 квітня 2016 

р. № 292 [97]; Положення про застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям від 6 квітня 2016 р. № 289 [376] тощо.  

Серед підзаконних нормативно-правових актів, на основі яких 

здійснюється правове регулювання інституту проходження державної 

служби, необхідно назвати також ті, що приймаються центральними 

органами виконавчої влади. Це, насамперед, акти центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері державної служби. Основні завдання цього органу 

визначено в ст. 7 Закону України «Про державну службу». Як свідчить 

аналіз цієї норми, зазначений орган влади реалізує наступні завдання, 

пов’язані зі здійсненням правового регулювання інституту проходження 

державної служби: розробляє проекти нормативно-правових актів з питань 

державної служби; видає у випадках, встановлених законом, нормативно-

правові акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань 
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застосування нормативно-правових актів у сфері державної служби [368]. 

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері державної служби, виступає 

Національне агентство України з питань державної служби (далі – 

Нацдержслужба), Положення про яке затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 500. Відповідно до п. 1 

останнього Нацдержслужба є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України, та який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною 

службою [377]. Зазначимо, що більш детальна характеристика завдань і 

повноважень вищенаведеного центрального органу виконавчої влади як 

суб’єкта правовідносин, що виникають з приводу проходження державної 

служби, і є складовою частиною механізму правового регулювання даного 

правового інституту, буде здійснена нами в наступних підрозділах 

представленого наукового дослідження. У рамках же даного підрозділу для 

нас представляють інтерес окремі підзаконні нормативно-правові акти 

наведеного центрального органу виконавчої влади, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання інституту проходження державної 

служби. Прикладом таких актів можуть бути наступні: наказ 

Нацдержслужби від 5 серпня 2016 р. № 158, яким було затверджено 

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, що є узагальненням стандартів етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх 

посадових обов’язків [374]; наказ Нацдержслужби від 13 квітня 2016 р. № 

80/353, яким було затверджено Порядок надання медичного висновку у 

зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових 

обов’язків за станом здоров’я, що визначив процедуру видачі закладами 

охорони здоров’я медичного висновку про неможливість виконання 
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державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я [407]; 

наказ Нацдержслужби від 12 квітня 2016 р. № 76, яким було затверджено 

Порядок обрання представників громадських об’єднань до складу 

конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, що 

встановив процедуру обрання представників громадських об’єднань до 

складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» та «В» на засадах прозорості та відкритості [384]; 

наказ Нацдержслужби від 6 квітня 2016 р. № 72, яким було затверджено 

Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» [380]; наказ 

Нацдержслужби від 22 березня 2016 р. № 64, яким було затверджено 

Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців [379]; 

наказ Нацдержслужби від 3 березня 2016 р. № 49, яким було затверджено 

Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами, що визначив 

загальні вимоги щодо обліку та роботи з дисциплінарними справами, які 

формуються під час здійснення дисциплінарного провадження [383]; наказ 

Нацдержслужби від 3 березня 2016 р. № 50, яким було затверджено Типові 

правила внутрішнього службового розпорядку, що визначили загальні 

положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку органу 

державної влади, іншого державного органу, його апарату, режим роботи, 

умови перебування державного службовця в органі державної влади та 

забезпечення раціонального використання його робочого часу [392]; наказ 

Нацдержслужби від 3 березня 2016 р. № 48, яким було затверджено 

Порядок стажування державних службовців [388]. 

Таким чином, аналіз вищенаведених позицій надав змогу дійти 

наступних висновків.  

Сутність поняття проходження державної служби може бути розкрита 

як сукупність суспільних правовідносин, урегульованих нормами трудового 

й адміністративного права, що виникають, знаходять свій розвиток, 

видозмінюються й припиняються у зв’язку з реалізацією громадянами права 
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на державну службу, подальший вступ на таку службу, просування по ній та 

припинення державної служби.  

Під правовим регулюванням інституту проходження державної 

служби слід розуміти діяльність уповноважених державою суб’єктів 

нормотворення, спрямовану на визначення основних засад й упорядкування 

суспільних відносин у сфері проходження державної служби шляхом 

видання нормативно-правових актів різної юридичної сили, що знаходяться 

в ієрархічному зв’язку.  

Залежно від юридичної сили нормативно-правових актів, за 

допомогою яких здійснюється правове регулювання інституту проходження 

державної служби, вони можуть бути представлені наступним чином: 

Конституція України; міжнародні договори України; кодифіковане 

законодавство та закони України; підзаконні нормативно-правові акти 

органів державної влади (Верховної Ради України, Президента України та 

Кабінету Міністрів України); нормативні акти центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері державної служби, – накази Нацдержслужби.  

У ході визначення сутності інституту проходження державної служби 

в попередньому підрозділі представленого наукового дослідження нами 

було акцентовано увагу на особливостях і сучасному стані його правового 

регулювання. Зокрема встановлено, що під час проходження служби 

відповідною категорією осіб виникають, знаходять свій розвиток, 

видозмінюються і припиняються суспільні відносини, що врегульовані 

нормами адміністративного та трудового права. При цьому слід відзначити, 

що вказаний вплив здійснюється в межах реалізації відповідного правового 

механізму. Зокрема, як зауважують вчені, відмітна риса правового 

регулювання полягає в тому, що воно має специфічний механізм. Поняття 

механізму правового регулювання використовується в теорії для розкриття 

різних елементів правової системи, за допомогою яких здійснюється 

регулятивний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 
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тобто акцентується увага на структурі та динаміці правового регулювання 

[445, с. 679]. Саме за допомогою злагодженої взаємодії всіх складових 

механізму правового регулювання державної служби можна досягти 

найефективнішого виконання службових завдань, які стоять перед певним 

державним органом, перед конкретним державним службовцем [205, 

с. 141]. А тому встановлення сутності й особливостей останнього є 

необхідною умовою повноцінного й усебічного дослідження інституту 

проходження державної служби.  

Відправною точкою виконання поставленого вище наукового 

завдання є встановлення загальнотеоретичного змісту поняття «механізм 

правового регулювання», а також з’ясування підходів учених-правознавців 

щодо визначення його сутності. Зазначимо, що із філософських позицій 

механізм – це система рухів або подій, а також пристрій або пристосування, 

в якому або за допомогою якого відбуваються ці рухи, які визначаються 

законами природи. Механізмом у філософії називають також причинно-

механічну картину світу, в протиставлення теологічної або віталістичної. 

Механістичною називають картину світу, що відображає Всесвіт у вигляді 

світової машини. Свого часу відомий німецький філософ І. Кант зазначав, 

що, не поклавши в основу механізм природи як гіпотезу дослідження, не 

можна отримати ніякого справжнього пізнання природи, навіть взагалі 

ніякої суворо точної науки [490, с. 266–267].  

З позиції семантики слово «механізм» тлумачать у наступних 

значеннях: пристрій, що передає або перетворює рух; внутрішня будова, 

система чого-небудь; метод, спосіб; сукупність станів і процесів, з яких 

складається певне явище [57, с. 665]. Аналіз вищенаведених підходів до 

визначення сутності категорії «механізм» свідчить, що її зміст може бути 

розтлумачений по-різному. Разом із тим будь-якому механізму притаманна 

така властивість, як системність, тобто він являє собою сукупність певних 

структурних взаємопов’язаних елементів.  
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Схожі позиції щодо визначення сутності категорії «механізм» 

прослідковуються й у науково-правових колах, де її розкривають у 

наступних значеннях: взаємодія деяких елементів, суб’єктів та об’єктів 

будь-якої діяльності [222, с. 76; 266, с. 101]; необхідний взаємозв’язок, який 

виникає між різними явищами [257, с. 13–14; 489, с. 13]; певні системи або 

структури, яким властиві відповідні функції [269, с. 317]; сукупність 

компонентів, через цілісність існування яких можна розкрити сам механізм 

як ціле [359, с. 133]; високоорганізована, цілісна, об’єктивно та суб’єктивно 

єдина система, яка має свою структуру, тобто внутрішню будову [80, с. 50]; 

високоорганізована система зі своєю структурою, що складається із 

взаємопов’язаних елементів [493, с. 112; 450, с. 52; 54, с. 80; 236, с. 219]; 

консолідована система організаційно-правових засобів, правових заходів, 

методів, інститутів, які спрямовують свою діяльність на якісне забезпечення 

виконання правових норм шляхом правомірної поведінки суб’єктів [50, с. 

34].  

Отже, аналіз вищенаведених позицій лише підкреслює доцільність 

розгляду сутності механізму як системи. При цьому слід відзначити, що, у 

свою чергу, «система» є багатоаспектною та складною категорією, що 

використовується під час визначення сутності багатьох явищ і процесів. 

Поняття «система» має надзвичайно широку сферу застосування 

(практично, кожен об’єкт може бути розглянутий як система), остільки його 

досить повне розуміння передбачає побудову сімейства відповідних 

визначень – як змістовних, так і формальних. Лише в рамках такого 

сімейства визначень вдається висловити основні системні принципи [491, с. 

584]. Система є складним цілісним утворенням, внутрішні зв’язки між 

елементами якого набагато інтенсивніші, ніж між цими елементами та 

середовищем [337, с. 190].  

Цікавим здається факт, що перші уявлення про систему виникли в 

античній філософії, яка висунула онтологічне тлумачення системи як 

упорядкованості та цілісності буття. У давньогрецькій філософії та науці 
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(Платон, Арістотель, стоїки, Евклід) розроблялася ідея системності знання 

(аксіоматична побудова логіки, геометрії). Сприйняті від античності 

уявлення про системність буття розвивалися як в системно-онтологічних 

концепціях Спінози та Лейбніца, так і в побудовах наукової систематики 

ХVII – XVIII століть, котра прагнула до природної (а не телеологічної) 

інтерпретації системності світу (наприклад, класифікація К. Ліннея). У 

філософії та науці нового часу поняття «система» використовувалося при 

дослідженні наукового знання. При цьому спектр пропонованих рішень був 

дуже широкий – від заперечення системного характеру науково-

теоретичного знання (Кондильяк) до перших спроб філософського 

обґрунтування логіко-дедуктивної природи системи знання (І. Г. Ламберт). 

Зазнавши тривалу історичну еволюцію, поняття «система» з середини ХХ 

століття стає одним із ключових філософсько-методологічних і спеціально-

наукових понять. У сучасному науковому й технічному знанні розроблення 

проблематики, пов’язаної із дослідженням і конструюванням системи 

різного роду, проводиться в рамках системного підходу теорії систем, 

різних спеціальних теорій систем, в кібернетиці, системотехніці, 

системному аналізі, теорії катастроф, термодинаміці нерівноважних систем 

тощо [491, с. 584].  

У сучасній філософській науці, виокремлюються наступні підходи до 

визначення сутності системи: сукупність сталих елементів, пов’язаних між 

собою єдиною структурою; сукупність сталих елементів, пов’язаних 

настільки органічно, що, впливаючи на окремі елементи системи, вони 

змінюють й інші; сукупність сталих елементів, які утворюють так звану 

системну якість – властивості, що характеризують систему як цілісне 

утворення, але не притаманні її окремо взятим елементам [337, с. 190].  

Зазначимо, що категорією «система» активно оперують і в 

юриспруденції. Зокрема, в вчені-юристи висловлюють наступні підходи до 

розуміння вищенаведеної категорії: упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, що закономірно утворюють 
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єдине ціле, що володіє властивостями, відсутніми в елементів, що його 

утворили, й у їх простої суми [235, c. 19; 289, с. 14]; певне цілісне явище, 

що складається з частин (елементів), взаємопов’язаних і взаємодіючих між 

собою [495, с. 238]; об’єктивне, історично закономірне правове явище, яке 

включає взаємопов’язані, взаємозумовлені та взаємодіючі компоненти [318, 

с. 43; 213, с. 141]; множина пов’язаних між собою елементів, що має той чи 

інший вид упорядкованості за певними якостями та зв’язками і має відносно 

стійку єдність, котра характеризується внутрішньою цілісністю, що 

виражена у відносній автономності поведінки та (чи) існуванні цієї 

множини в навколишньому середовищі [319, с. 20]. Вказуючи на те, що 

механізм правового регулювання проходження державної служби має 

характер системи, варто наголосити на тому, що він буде мати не 

статичний, а динамічний (пов’язаний з рухом, дією сили; який перебуває в 

інтенсивному русі, в дії; багатий внутрішньою силою; здатний до руху, 

розвитку, видозміни [57, с. 296]) характер, тобто в процесі її дії будуть 

відбуватися якісні та/або кількісні зміни в явищах, на які направлена дія 

відповідного механізму. Під час розкриття сутності та ознак механізму 

правового регулювання варто також наголосити на тому, що: він є 

динамічною частиною правової системи суспільства, тобто зовсім не 

збігається з нею [10, с. 679]; механізм правового регулювання як система 

юридичних засобів представлена в динамічному, «працюючому» вигляді 

[270, с. 155].  

У контексті вищенаведеного слід зазначити, що механізм правого 

регулювання, в тому числі інституту проходження державної служби, варто 

розглядати як частину або ж похідну від більш складної правової категорії – 

механізму соціального управління. Так, як зауважує О. Ф. Скакун під час 

визначення характерних ознак механізму правового регулювання, однією з 

них виступає те, що він є складовою частиною механізму соціального 

управління, так як його правові властивості впливають на політичний, 

економічний та інші механізми соціального регулювання, переплітаються з 
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ними [445, с. 679]. Авторський колектив підручника «Теорія управління 

органами внутрішніх справ» відзначає той факт, що механізм соціального 

управління – це сукупність цілей, функцій, принципів і методів, взаємодія 

яких забезпечує ефективне функціонування соціальної системи [340, с. 66]. 

Окрім цього, вчені механізм соціального управління визначається як спосіб 

організації та функціонування управління, який виражається у висуванні 

обґрунтованих цілей, створенні та розвитку керівної системи, спрямованої 

на здійснення в ході управлінського процесу поставленої мети [477, с. 48; 

270, с. 72].  

Як свідчить аналіз вищенаведених підходів до визначення сутності 

категорії «механізм соціального управління», вона розкривається як 

сукупність певних засобів, що перебувають у межах певної системи. При 

цьому такі засоби функціонують і реалізуються задля досягнення єдиної 

кінцевої мети – здійснення соціального управління. Представлений підхід 

може бути повною мірою використаний і під час визначення сутності 

механізму правового регулювання інституту проходження державної 

служби, де також у межах певної системи будуть представлені відповідні 

засоби, реалізація яких направлена на досягнення кінцевої мети 

функціонування такого механізму – здійснення правового регулювання 

інституту державної служби.  

У контексті вищенаведеного слід зазначити, що механізм правового 

регулювання можна розглядати не тільки у взаємозв’язку із механізмом 

соціального управління, а й у взаємозв’язку із механізмом державного 

управління. Так, в юридичній енциклопедичній літературі сутність 

механізму управління розкривається як сукупність органів, засобів і 

способів (методів, прийомів, технологій) взаємодії між двома підсистемами 

соціальної організації – керуючої та керованої, суб’єктом та об’єктом 

управління [519, с. 217]. А. В. Кулінська наголошує на тому, що механізм 

державного управління – це ієрархічна система державних структур, які 
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реалізують державні задачі та функції. Державний механізм управління 

формують складові – підсистеми [256, с. 34]. 

Фактично, в наведених вище випадках сутність досліджуваного явища 

визначається через сукупність або ж систему елементів механізму 

управління, серед яких називають його суб’єктний склад; засоби (способи, 

методи, технології тощо), що використовуються в межах його дії; об’єкти 

впливу. Схожі позиції щодо розуміння механізму управління є доволі 

розповсюдженими. Зокрема, на думку авторського колективу навчального 

посібника «Системний підхід в організації державного управління», 

механізм державного управління – це система спеціальних органів та 

організацій (впливу, норм, правил і принципів, особових зв’язків), завдяки 

яким здійснюється державне управління суспільством і захист населення від 

зовнішнього та внутрішнього негативного впливу [299, c. 53]. У 

запропоновану визначенні сутності механізму державного управління, 

окрім іншого, ставиться наголос на меті його функціонування – здійснення 

державного управління суспільством.  

Також доцільним здається визначення механізму державного 

управління, що було запропоновано І. І. Ніколіною. На думку вченої, 

механізм державного управління – це організація практичного здійснення 

державного управління у вигляді виконавчо-розпорядчої діяльності для 

забезпечення реального безперервного організаційного, правового та 

контролюючого впливу на суспільство з метою досягнення поставлених 

цілей, які ґрунтуються на базових принципах державного управління, 

цільовій спрямованості та функціональній визначеності [300, с. 30]. У 

даному випадку підкреслюється, що державне управління в межах реалізації 

його механізму знаходить свій прояв у вигляді виконавчо-розпорядчої 

діяльності. Фактично, мова йде про те, що реалізація механізму державного 

управління покладається виключно на органи виконавчої влади, з чим 

важко погодитися. Зокрема, не викликає сумніву, що суб’єктний склад 

механізму державного управління набагато різноманітніший і включає в 
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себе, окрім органів виконавчої влади, органи законодавчої та судової влади, 

а в деяких випадках у ньому задіяна й громадськість. Так, законодавча 

влада задля здійснення управління державою й суспільством у цілому видає 

обов’язкові для виконання всіма без виключення суб’єктами правовідносин 

нормативно-правові акти – закони України. У свою чергу, органи судової 

влади відповідальні за охорону й захист прав, свобод та інтересів 

зазначених суб’єктів, здійснюють судовий контроль за дотриманням 

законодавства. Нарешті, роль громадськості полягає в здійсненні 

громадського контролю за діяльністю органів влади. Також доречною в 

контексті вищенаведеного виглядає позиція, відповідно до якої механізм 

державного управління, як складова системи державного управління, є 

однією з ланок взаємозв’язку між суб’єктом та об’єктом державного 

управління. При цьому суб’єктом управління виступає спеціально 

створений орган, організація або суспільство загалом, які впливають на 

керовану систему з метою забезпечення її функціонування та руху до 

заданої мети. Суб’єкт управління здійснює управлінську й організаційну 

роботу, приймає рішення та забезпечує досягнення поставлених цілей [486, 

с. 163; 193, с. 50–51]. А тому під час визначення механізму правового 

регулювання проходження державної служби та його складових елементів 

не слід обмежуватися лише такими суб’єктами, як органи виконавчої влади, 

адже специфіка суб’єктного складу механізму правового регулювання 

інституту проходження державної служби обумовлена його належністю до 

трудових та адміністративних правовідносин. Така належність полягає в 

тому, що вказані правовідносини виникають, видозмінюються та 

припиняються на основі норм адміністративного й, відповідно, трудового 

права.  

Цікавою виглядає позиція О. В. Радченка, який механізм державного 

управління визначає як системну сукупність інституцій, структур, 

послідовних дій, форм, станів і процесів у державі, як продукт організованої 

людської діяльності, що має за мету реалізацію інтересів і потреб людей та 
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вирішення нагальних суспільно-політичних проблем за рахунок державного 

впливу й регулювання суспільної життєдіяльності на підставі усталених 

суспільних цінностей, норм і правил; форму реалізації функцій держави, що 

має в якості суб’єкта органи державного управління [430, с. 48].  

Як бачимо, вчений досліджуване поняття визначає як сукупність двох 

аспектів:  

1) як продукт людської діяльності, що направлений на задоволення 

людських потреб за рахунок здійснення державного впливу;  

2) як форму реалізації функцій держави.  

Аналіз наведених позицій дає змогу виокремити основні ознаки, за 

допомогою яких може бути охарактеризований механізм державного 

управління:  

1) має системний характер;  

2) в його структурі знаходяться взаємопов’язані елементи;  

3) реалізується шляхом здійснення цілеспрямованого впливу;  

4) вплив направлений на об’єкти управління;  

5) такий вплив здійснюється за допомогою визначених 

законодавством засобів;  

6) має свій чітко визначений суб’єктний склад.  

Ці ознаки повною мірою можуть бути використані й під час 

визначення сутності механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби. Разом із тим необхідно дослідити підходи 

вчених-правознавців і до розуміння власне механізму правового 

регулювання і його характерних ознак. 

Так, О. Ф. Скакун серед ознак механізму правового регулювання 

називає наступні: виступає як цілісність правової реальності, визначається 

закономірностями еволюції суспільства, рівнем розвиненості економіки, 

культури; має комплекс правових засобів і форм, що перебувають у 

взаємозв’язку, забезпечують результативний правовий вплив на суспільні 

відносини; являє собою процес, що складається зі стадій, яким відповідають 
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свої механізми дії; визначає сутність ефективності правового регулювання, 

відповідність поведінки учасників суспільних відносин приписам 

юридичних норм, їх рух до задоволення приватних і публічних інтересів; 

має кінцевою метою встановлення правозаконності та забезпечення 

правопорядку в суспільстві; в демократичних державах діє, головним 

чином, у режимі загальнодозвільного, диспозитивно-децентралізованого 

регулювання, а не в режимі централізованого адміністративно-командного 

регулювання, притаманного недемократичним правовим системам [445, с. 

679–680].  

С. С. Лукаш серед найсуттєвіших ознак механізму правового 

регулювання називає наступні: він являє собою систему юридичних засобів; 

зазначена система покликана найоптимальнішим чином впорядковувати ті 

чи інші питання суспільного життя; він має інструментальний характер 

[270, с. 155].  

Вищенаведені ознаки дійсно є одними з найбільш істотних, за 

допомогою яких може бути охарактеризований механізм правового 

регулювання в загальнотеоретичному значенні. При цьому, говорячи про 

механізм правового регулювання інституту проходження державної служби, 

варто зазначити, що він буде мати й власні специфічні ознаки, серед яких 

варто відзначити те, що його сутність та особливості структурних елементів 

будуть полягати й знаходити свій прояв в одночасній дії та співвідношенні 

в його межах норм трудового й адміністративного права. Саме дія цих норм 

права буде переважати над іншими нормами. Прояв і співвідношення 

вказаних норм будуть відображатися під час реалізації окремих 

структурних елементів механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби. Зауважимо, що складові елементи 

механізму правового регулювання інституту проходження державної 

служби будуть розглянуті нами в рамках наступного підрозділу цього 

рукопису. 



 126 

Розглядаючи сутність механізму правового регулювання, в тому числі 

інституту проходження державної служби, окрім власне його ознак, 

необхідно також здійснити аналіз наукових позицій щодо визначення його 

сутності. Так, С. О. Погрібний зауважує, що механізм правового 

регулювання – це сполучна ланка між діяльністю суб’єкта правового 

регулювання та результатами такої діяльності. Саме через цей механізм 

матеріалізується ідеальна модель суспільних відносин, яка закладена в 

нормі, що його регулює [343, с. 144]. У даному випадку наголошується на 

тому, що механізм правового регулювання знаходиться поза діяльністю 

уповноваженого суб’єкта, а також не охоплює кінцевий результат такої 

діяльності. Учений оперує абстрактною категорією «сполучна ланка», 

фактично, не визначаючи її змісту. При цьому С. О. Погрібний указує на те, 

що механізм правового регулювання не є частиною діяльності суб’єкта 

правового регулювання. Остання стосовно нього є лише «енергетичним 

поштовхом», що запускає цей механізм, який далі спрацьовує самостійно та 

втілює в життя (матеріалізує) результат такої діяльності [343, с. 144]. З 

такою позицією важко погодитися, оскільки суб’єкта, який власне й 

«запускає» механізм правового регулювання, діяльність, що здійснюється в 

зв’язку із цим, на нашу думку, не можна розглядати поза таким механізмом. 

Також сам механізм правового регулювання не можна розглядати як щось 

самодостатнє й автономне, оскільки його постійно необхідно спрямовувати. 

Нарешті, сенс функціонування механізму правового регулювання певною 

сферою суспільного життя можна звести до досягнення відповідного 

кінцевого результату, а тому мету його функціонування аж ніяк не можна 

розглядати відокремлено від нього.  

Є. О. Мічурін підкреслює, що в теорії права механізм правового 

регулювання на найбільш загальному рівні зводиться до співвідношення 

дозволів та заборон, що застосовуються на нормативному рівні, та їхнього 

впливу на впорядкування суспільних відносин [287, с. 160]. Наведена 

позиція, на нашу думку, є надто вузькою, оскільки механізм правового 
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регулювання не можна розглядати лише як співвідношення окремих 

правових засобів (дозволів і заборон), за допомогою яких він знаходить свій 

практичний прояв.  

Вважаємо за вдале визначення механізму правового регулювання, що 

було запропоновано О. Ф. Скакун у підручнику «Теорія держави і права 

(Енциклопедичний курс)». На думку вченої, механізм правового 

регулювання – це процес переведення нормативності права в 

упорядкованість суспільних відносин, здійснюваний за допомогою системи 

правових засобів і форм з метою задоволення публічних і приватних 

інтересів, забезпечення правопорядку («належне» в праві стає «сущим») 

[445, с. 679]. Разом із тим у контексті вищенаведеного слід відзначити, що 

вчена під час визначення сутності механізму правового регулювання не 

вказує, що «упорядкованість суспільних відносин», а також «система 

правових засобів і форм» здійснюється в процесі діяльності уповноважених 

на те суб’єктів. Тобто в наведеному випадку відсутня згадка про суб’єктний 

склад механізму правового регулювання. Хоча в подальшому, 

характеризуючи окремі складові механізму правового регулювання, 

дослідниця серед таких складових називає, зокрема, правовідносини [445, с. 

681], які, як відомо, мають своїм основним структурним елементом 

суб’єктний склад. 

Таким чином, особливості механізму правового регулювання 

проходження державної служби можуть бути розкриті через його 

характерні ознаки, серед яких слід виокремити наступні: є системою, що 

утворена із сукупності взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів; 

має динамічний характер; пов’язаний і походить від механізму соціального 

управління та механізму державного управління; кінцевою метою 

функціонування є здійснення правового регулювання інституту 

проходження державної служби; має притаманний йому суб’єктний склад, 

специфіка якого обумовлена належністю його до трудових та 

адміністративних правовідносин; має власні правові засоби його реалізації, 
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дія яких обумовлена реалізацією та співвідношенням у межах такого 

механізму норм трудового й адміністративного права.  

З урахуванням даних ознак механізм правового регулювання 

інституту проходження державної служби можна розглядати як динамічну 

систему, що має у своїй структурі сукупність взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених спільною метою елементів, функціонує завдяки 

реалізації уповноваженими суб’єктами визначених на нормативно-

правовому рівні правових засобів задля здійснення правового регулювання, 

направленого на забезпечення правопорядку у сфері правовідносин, 

пов’язаних із проходженням державної служби в Україні. 

 

 

2.2. Характеристика елементів механізму правового регулювання 

проходження державної служби в Україні 

 

У попередньому підрозділі дослідження було акцентовано увагу на 

тому, що особливості механізму правого регулювання найбільше знаходять 

свій прояв у його структурних елементах, що функціонують з урахуванням 

дії норм трудового й адміністративного права.  

Перш ніж перейти до характеристики елементів механізму правового 

регулювання проходження державної служби, необхідно, по-перше, 

встановити, що власне являє собою така категорія, як «елемент»; по-друге, 

проаналізувати підходи вчених-правознавців до сутності таких елементів і 

визначення їх конкретного переліку та змісту.  

З позиції етимології слово «елемент» походить від латинського 

«element», що семантично є калькою з грецького «», від «» 

– ряд, власне член ряду. Термін «елемент» мав місце ще в античній 

філософії, де спочатку його використовували в значенні «літери» 

(алфавіту), а з часом стали позначати найпростіші начала.  
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У філософському значенні категорію «елемент» уперше дуже широко 

почав використовувати Арістотель – від онтології та космології до 

гносеології та теорії доказування, зберігаючи при цьому загальне значення 

«первинної, іманентної складової частини, неподільної на вигляд» [491, 

с. 761]. У сучасній філософії категорію «елемент» трактують у наступних 

значеннях: окрема частина складного утворення; в методі системного 

аналізу – складова частина будь-якого системного утворення поруч із 

структурою; щось просте, початкове [337, с. 72]; складова частина [490, с. 

537].  

З точки зору семантики, слово «елемент» має схожі з вищенаведеними 

значення, зокрема: складова частина чого-небудь; деталь якого-небудь 

спорудження, обладнання, механізму; окрема грань, риса чого-небудь; 

основи чого-небудь; початкові знання в якій-небудь галузі; неподільна 

одиниця множини [57, с. 348].  

Окрім вищенаведеного, варто навести підходи до визначення сутності 

категорії «елемент», що панують серед вчених-юристів. Так, Д. В. 

Журавльов звертає увагу на те, що елемент являє собою не просто частину 

предмета або процесу, отриману шляхом довільного поділу, а такі складові 

цілого, які в своїй взаємодії утворюють зміст даного об’єкта [184, с. 16].  

Т. О. Шкляр зазначає, що елемент – це неподільний у рамках якості її 

мінімальний носій [507, с. 22].  

На думку С. К. Бостана елемент завжди являє собою частину 

(функціональну одиницю) будь-якого цілого [48, с. 469].  

Отже, підходи до визначення сутності категорії «елемент», із точки 

зору семантики та філософських позицій, поглядів учених-правознавців 

щодо її розуміння, майже повністю збігаються. Разом із тим при визначенні 

сутності досліджуваного явища наголос ставиться на тому, що елемент не 

можна розглядати відокремлено від системи, до якої він входить. В аспекті 

досліджуваного питання сутність категорії «елемент» може бути визначена 

як структурна складова системи, де нею буде виступати механізм правового 
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регулювання інституту проходження державної служби. Такі структурні 

елементи взаємопов’язані та в сукупності характеризують досліджувану 

систему як єдине цілісне утворення, що функціонує задля досягнення 

наперед визначеної мети.  

Встановивши сутність категорії «елемент», уявляється можливим 

перейти до визначення й аналізу окремих елементів механізму правового 

регулювання інституту проходження державної служби. При цьому слід 

підтримати позицію, відповідно до якої кожен із системних елементів 

механізму є органічно обумовленим усіма іншими його елементами і 

функціонуванням системи в цілому [359, с. 133].  

Так, С. О. Погрібний зауважує, що механізм правового регулювання 

структурно складається з таких елементів: норми права; юридичні факти; 

суб’єктивні юридичні права й обов’язки, які мають суб’єкти правовідносин, 

що виникли на підставі юридичного факту; здійснення суб’єктивних 

юридичних прав та виконання суб’єктивних юридичних обов’язків; захист 

порушених прав та інтересів [343, с. 145].  

Окрім цього, вчені відзначають те, що дві сторони правового 

регулювання, що охоплюють поняття «механізм», – це забезпечення за 

допомогою сукупності правових засобів впливу на суспільні відносини й, 

отже, забезпечення ефективності правового регулювання, а також 

внутрішньої побудови механізму та його окремих елементів (частин), 

узятих у співвідношенні. Серед таких елементів називають: юридичні 

норми як правову основу механізму правового регулювання; 

правовідносини; акти реалізації суб’єктивних юридичних прав та 

обов’язків; нормативні юридичні акти; правосвідомість і правову культуру 

[13, с. 35; 460, с. 50].  

На думку О. Ф. Скакун, елементами механізму правового 

регулювання виступають наступні: норма права; правовідносини; акти 

безпосередньої реалізації прав та обов’язків; акти застосування норм права 

[445, с. 680–684].  
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Таким чином, аналіз наведених позицій свідчить, що наразі, 

сформувалось майже одностайне бачення структурного наповнення 

механізму правового регулювання. При цьому в деяких випадках окремі 

елементи механізму правового регулювання можуть називатися по-різному, 

або згадуватися в різному порядку та послідовності, що в цілому не впливає 

на їх сутність і місце в такому механізмі. А тому наведені вище елементи 

механізму правового регулювання можуть бути повною мірою використані 

й в аспекті дослідження його функціонування щодо інституту проходження 

державної служби.  

Як свідчить аналіз вищезазначених позицій, першоосновою будь-

якого механізму правового регулювання, в тому числі інституту 

проходження державної служби, виступає норма права (юридична норма). В 

юридичній енциклопедичній літературі норма права характеризується як 

формально-обов’язкове правило поведінки, яке має загальний характер і 

встановлюється чи санкціонується державою з метою регулювання 

суспільних відносин та забезпечується відповідними державними 

гарантіями його реалізації [514, с. 189].  

При цьому норма права відрізняється від інших соціальних норм і 

норм природного права такими ознаками: це таке правило поведінки, яке 

регулює найбільш важливі суспільні відносини, на відміну від інших 

соціальних норм; це формально визначене правило поведінки, яке 

зафіксоване в нормативно-правовому акті за законами формальної логіки та 

граматики; це правило поведінки, яке встановлено або санкціоновано 

державою чи її окремими органами та має офіційний характер, на відмінну 

від інших правил поведінки; є загальнообов’язковою для виконання всім 

населенням і посадовими особами державних органів; це правило поведінки 

формулюється у вигляді юридичних прав та обов’язків суб’єктів суспільних 

відносин; це правило поведінки, яке охороняється державною владою від 

порушень, а у випадку порушень держава застосовує юридичні санкції; це 

правило поведінки може змінюватися або скасовуватися тими державними 
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органами, які його приймали, або вищестоящими органами [465, с. 215–

216].  

Специфічне завдання норми права в механізмі правового регулювання 

полягає в тому, щоб: визначити коло осіб, на які вона поширює свою дію; 

встановити зміст суспільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а також 

об’єкти правовідносин; визначити обставини, за яких особа повинна 

керуватися даним правилом поведінки; розкрити саме правило поведінки 

вказівкою на права й обов’язки учасників правовідносин, що регулюються, 

характер їх зв’язку між собою, а також державно-примусові заходи, що 

застосовуються до осіб у разі невиконання ними юридичних обов’язків 

[445, с. 680–681].  

Характеризуючи особливості механізму правового регулювання 

інституту проходження державної служби, ми наголошували на тому, що 

такий механізм у цілому є динамічною системою. Разом із тим наведене не 

виключає того, що в його структурі присутні також статичні складові, 

якими й виступають норми права, що входять до нього. Зокрема, як 

зауважує О. І. Безпалова, правові норми виступають статичною складовою 

механізму правового регулювання, в тому числі інституту проходження 

державної служби, інші ж елементи відіграють роль динамічної складової 

[35, с. 50]. Ця позиція є обґрунтованою, оскільки саме на норми права, як на 

статичні елементи, повинен спиратися механізм правого регулювання, в 

тому числі й інституту проходження державної служби.  

Як було зазначено раніше, головна особливість дії норм права в 

механізмі правового регулювання інституту проходження державної служби 

зумовлена співвідношенням у рамках такого механізму норм трудового й 

адміністративного права. Як зауважує Ю. Ю. Івчук, норма трудового права 

являє собою соціально обумовлене, спрямоване на регулювання трудових і 

тісно пов’язаних з ними відносин обов’язкове для виконання суб’єктами 

трудового права правило поведінки, яке схвалюється або встановлюється 

державою й у своїй реалізації забезпечується рівнем свідомості виконавців, 
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організаційною та виховною роботою й можливістю застосування 

державного примусу в разі порушення його вимог [200, с. 85].  

У свою чергу, на думку авторського колективу підручника 

«Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс», 

адміністративно-правові норми – це формально визначені, 

загальнообов’язкові встановлені чи ратифіковані державою правила, в яких 

через закріплення взаємних прав та обов’язків суб’єктів встановлюються 

вимоги до їх поведінки та взаємовідносин у сфері здійснення державного 

управління, місцевого самоврядування, а також внутрішньоорганізаційному 

рівні колективних суб’єктів, і забезпечується наявними в державі заходами 

та засобами впливу [10, с. 96–97].  

Важливо підкреслити, що будь-яка норма права, яка регламентує 

специфіку реалізації певної функції уповноваженого суб’єкта, повинна бути 

закріплена на рівні відповідного нормативно-правового акта – тільки в 

такому випадку вона буде визнана чинною, тобто такою, якої необхідно 

дотримуватися [35, с. 52]. При цьому нормативно-правові акти можна 

розглядати і як окремий елемент механізму правового регулювання 

інституту проходження державної служби, оскільки саме завдяки їх 

виданню здійснюється правове регулювання даної сфери правових 

відносин.  

Наступним елементом механізму правового регулювання 

проходження державної служби виступають правовідносини. З точки зору 

С. Я. Фурси, правовідносини – це індивідуальний суспільний зв’язок, який 

виникає на основі норм права, змістом якого є суб’єктивні права й 

обов’язки і який забезпечується примусовою силою держави [492, с. 48]. 

Правовідносини становлять собою необхідний елемент механізму правового 

регулювання інституту проходження державної служби, важливу ступінь 

здійснення програм, закладених у нормах права [445, с. 680]. 

Правовідносини – це рубіжна ланка, в якій право змикається (скріплюється) 

з об’єктом свого регулювання, той вузол, у який правові явища складним 
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чином сплітаються з елементами соціальної сфери [423, с. 4; 455, с. 38]. У 

механізмі правового регулювання вони виконують наступні функції: 

визначають конкретне коло осіб, на які поширюється дія норм права в 

даний момент; закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть 

додержуватися особи; служать умовою для можливого приведення в дію 

спеціальних юридичних засобів з метою забезпечення суб’єктивних прав, 

обов’язків, відповідальності [445, с. 682].  

Зазначимо, що серед учених поширеною є позиція, що 

правовідносини не слід включати до механізму правового регулювання, 

оскільки вони виступають предметом такого регулювання [267, с. 48]. Разом 

із тим підтримаємо позицію, за якою правовідносини – це не абсолютна 

категорія, на яку спрямовується вплив норм права. За допомогою норм 

права досягається певна поведінка суб’єктів правовідносин. Шляхом 

визначення прав та обов’язків, а також санкцій за неправомірні дії 

стимулюється законослухняний спосіб поведінки в тих чи інших 

правовідносинах [492, с. 59–60]. А тому правовідносини можна з 

упевненістю розглядати як окремий структурний елемент механізму 

правового регулювання інституту проходження державної служби.  

У контексті досліджуваного питання варто відзначити те, що 

правовідносини, будучи окремим структурним елементом механізму 

правового регулювання інституту проходження державної служби, у свою 

чергу, мають власну структуру. Структура правовідносин – це основні їх 

елементи (суб’єкти) й доцільний спосіб зв’язку між ними з приводу 

соціального блага або забезпечення публічних і приватних інтересів на 

основі суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, повноважень та 

юридичної відповідальності [445, с. 508]. Традиційно правовідносини 

включають у свій склад такі елементи: їх суб’єктний склад (суб’єктів 

правовідносин); об’єкт правовідносин; зміст правовідносин.  

Розглянемо більш детально ці елементи в аспекті дії механізму 

правового регулювання інституту проходження державної служби. Так, І. А. 
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Сердюк зазначає, що суб’єкт правовідносин – це особа, потенційно здатна 

бути учасником правовідносин, тоді як учасник правовідносин – це 

реальний учасник даних правових відносин [440, с. 107]. Ми не 

погоджуємося з цим підходом, оскільки, на нашу думку, потенційним 

учасником правовідносин виступає суб’єкт права, а суб’єкт правовідносин є 

вже їх реальним учасником.  

Підтримуємо позицію І. С. Окунєва, який, досліджуючи 

загальнотеоретичні засади правового статусу суб’єкта права, наголошує на 

тому, що суб’єкт права – це лише потенційний учасник правовідносин, 

розглянутий законодавцем у статичному стані, з погляду володіння ним 

правосуб’єктністю, а суб’єкт правовідносин – це особа, вже визнана 

суб’єктом права, але виступаюча в якості вже не потенційного носія 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, а реального учасника процесу 

реалізації правосуб’єктності [315, с. 8].  

Отже, суб’єктом правовідносин у механізмі правового регулювання 

інституту проходження державної служби слід вважати його реального 

учасника, який наділений комплексом суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків у даній сфері суспільного життя. Як свідчить аналіз положень 

Закону України «Про державну службу», одним із основних суб’єктів 

правовідносин у механізмі правового регулювання інституту проходження 

державної служби виступає державний службовець.  

Відповідно до ч. 2 ст. 1 вищенаведеного нормативно-правового акта 

державний службовець – це громадянин України, який займає посаду 

державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, 

його апараті (секретаріаті), 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 [368].  
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При цьому в ст. 3 Закону України «Про державну службу» міститься 

перелік державних службовців, на яких поширюється його дія. Зокрема, 

йдеться про державних службовців: Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

місцевих державних адміністрацій; органів прокуратури; органів 

військового управління; закордонних дипломатичних установ України; 

особливої категорії державних службовців – голів місцевих державних 

адміністрацій, керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, 

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 України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, 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 і 

членів яких не належать до посад державної служби; інших державних 

органів [368].  

У зв’язку з тим, що правовідносини, пов’язані з проходженням 

державної служби, як зазначалось раніше, врегульовані нормами трудового 

й адміністративного права, правовий статус державних службовців у таких 

правовідносинах буде мати свої особливості. Зокрема, як цілком слушно 

зауважує М. І. Іншин, враховуючи комплексний характер відносин, в які 

вступають державні службовці, в яких вони одночасно можуть бути 

суб’єктом як трудових, так і державно-управлінських відносин, то це 

знаходить своє відображення в їх правовому статусі, який фактично містить 

у собі два підстатуси – адміністративно-правовий і трудовий [206, с. 347].  

Серед суб’єктів правовідносин у механізмі правового регулювання 

проходження державної служби можна назвати також такі: 1) суб’єкт 



 137 

призначення – державний орган або посадова особа, яким відповідно до 

законодавства надано повноваження від імені держави призначати на 

відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з 

такої посади; 2) керівник державної служби в державному органі – посадова 

особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до 

посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань 

державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі; 

3) безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо 

підпорядкований державний службовець [368].  

Таким чином, основними суб’єктами правовідносин у механізмі 

правового регулювання проходження державної служби виступають 

державний службовець, суб’єкт призначення, керівник державної служби в 

державному органі та безпосередній керівник. Зазначимо, що залежно від 

специфіки вищенаведених правовідносин правового статусу їх суб’єкта 

може набути чимала кількість осіб. Наприклад, приймаючи нормативно-

правові акти, на основі яких здійснюється правове регулювання 

проходження державної служби, компетентна особа також бере участь у 

таких правовідносинах. Окрім цього, в рамках реалізації контрольної 

функції у сфері проходження державної служби уповноважені на те особи 

також будуть брати участь у цих правовідносинах [112, с. 77].  

Наступною складовою правовідносин у механізмі правового 

регулювання інституту державної служби виступає їх об’єкт. У науково-

правових колах об’єкт правовідносин традиційно визначають як те, з 

приводу чого виникають та існують правовідносини [82, с. 14]. Об’єкт 

розкриває соціальне призначення прав та обов’язків суб’єктів даного 

правовідношення [522, с. 218; 509, с. 94]. Отже, об’єктом правовідносин у 

досліджуваному механізмі власне й будуть виступати окремі аспекти 

проходження державної служби. Виконання юридичних обов’язків і 

реалізація суб’єктивних прав суб’єктів правовідносин у механізмі правового 

регулювання інституту проходження державної служби будуть спрямовані 
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на врегулювання відповідних аспектів даного інституту за допомогою 

правових засобів або ж будуть спрямовані на підпорядкування вимогам, що 

висуваються до них. Зазначимо, що окремі правові засоби, за допомогою 

яких здійснюється правове регулювання правовідносин у сфері 

проходження державної служби, будуть детально розглянуті нами в 

наступному підрозділі рукопису. У свою чергу, згадані вище суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки разом із юридичною відповідальністю будуть 

утворювати наступний елемент правовідносин у механізмі правового 

регулювання проходження державної служби – їх юридичний зміст. 

Так, В. Ю. Уркевич юридичний зміст правовідносин розкриває як 

суб’єктивні юридичні права й обов’язки, що виражають те специфічне, що 

притаманне правовідносинам як особливій формі фактичних суспільних 

відносин [487, с. 84]. При цьому варто відзначити те, що зміст 

правовідносин має власну структуру, що являє собою спосіб взаємного 

зв’язку, який виникає на основі суб’єктивних прав, обов’язків, 

повноважень, відповідальності із приводу домагання чогось, тобто це 

юридичне взаємне положення суб’єктів, яке визначає, формує їх поведінку 

через кореспондуючі один одному права й обов’язки заради задоволення їх 

інтересів [445, с. 508].  

Отже, юридичний зміст правовідносин у системі механізму правового 

регулювання інституту проходження державної служби являє собою 

сукупність суб’єктивних прав, юридичних обов’язків і відповідальності 

суб’єктів таких правовідносин. Так, наприклад, права й обов’язки 

державного службовця як суб’єкта вищенаведених правовідносин 

закріплені на рівні Закону України «Про державну службу». Відповідно до 

ст. 7 зазначеного законодавчого акта державний службовець має право на: 

повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе й шанобливе 

ставлення з боку керівників, колег та інших осіб; чітке визначення 

посадових обов’язків; належні для роботи умови служби та їх матеріально-

технічне забезпечення; оплату праці залежно від займаної посади, 
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результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу; 

відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; 

професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб 

державного органу; просування по службі з урахуванням професійної 

компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; участь 

у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; участь у 

діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, 

передбачених законодавством; оскарження в установленому законом 

порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з 

посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку 

за результатами оцінювання його службової діяльності; захист від 

незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб 

у разі повідомлення про факти порушення вимог законодавства; отримання 

від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів 

місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до 

його повноважень, у випадках, встановлених законом; безперешкодне 

ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у 

тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової 

діяльності; проведення службового розслідування за його вимогою з метою 

зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри [368].  

У свою чергу, ст. 8 Закону України «Про державну службу» [368] 

закріплює основні обов’язки державного службовця: дотримуватися 

Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної 

поведінки; поважати гідність людини, не допускати порушення прав і 

свобод людини та громадянина; з повагою ставитися до державних 

символів України; обов’язково використовувати державну мову під час 

виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію 

державної мови та протидіяти можливим спробам її дискримінації; 
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забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і 

функцій державних органів; сумлінно та професійно виконувати свої 

посадові обов’язки; виконувати рішення державних органів, накази 

(розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та в межах 

повноважень, передбачених Конституцією та законами України; 

додержуватися вимог законодавства в сфері запобігання та протидії 

корупції; запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту 

інтересів під час проходження державної служби; постійно підвищувати 

рівень своєї професійної компетентності й удосконалювати організацію 

службової діяльності; зберігати державну таємницю та персональні дані 

осіб, що стали йому відомі в зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а 

також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає 

розголошенню; надавати публічну інформацію в межах, визначених 

законом. З аналізу законодавства про державну службу випливає, що 

зазначені права й обов’язки державного службовця не є вичерпними та 

можуть бути доповнені іншими відповідно до положень про структурні 

підрозділи державних органів і посадових інструкцій, затверджених 

керівниками державної служби в цих органах [368].  

У контексті дослідження механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби, варто звернути увагу на таке явище, як 

юридичний факт, який передує вининкненню відповідних правовідносин. 

Вчені відзначають, що юридичний факт є підставою виникнення, зміни та 

припинення правовідносин [445, с. 508]. У своєму дослідженні, що 

присвячено аналізу особливостей юридичних фактів у сфері здійснення 

правоохоронної діяльності, А. М. Завальний наводить ознаки, які 

відрізняють юридичні факти від інших схожих правових явищ: його 

віднесення до предмета правового регулювання, здатність бути об’єктом 

юридичної кваліфікації на підставі норм об’єктивного права; об’єктивно 

існуюче явище соціальної дійсності, це те явище, яке пов’язує право з 

реальною дійсністю, сприяє прояву (дії) права за допомогою засобів 
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механізму правового регулювання; цей фрагмент дійсності є елементом 

соціальної ситуації, та, з правової точки зору, допустимий або 

недопустимий; здатність юридичних фактів відображати стан суспільних 

потреб, сполучаючись з реаліями об’єктивної дійсності, які потребують 

правового упорядкування [186, с. 37–38].  

Зазначимо, що ми підтримуємо позицію, відповідно до якої юридичні 

факти відіграють одну із найважливіших ролей у механізмі правового 

регулювання, в тому числі інституту проходження державної служби. 

Значення юридичних фактів у механізмі правового регулювання полягає в 

тому, що без останніх норма права не може проявити свою дію ззовні. Без 

юридичних фактів не можуть настати жодні правові наслідки [182, с. 16; 86, 

с. 19].  

Отже, саме завдяки виникненню певного юридичного факту в 

механізмі правового регулювання проходження державної служби 

виникають, знаходять свій розвиток, видозмінюються та припиняються 

правовідносини в цій сфері. Серед юридичних фактів у механізмі правового 

регулювання проходження державної служби як приклад можна виділити 

наступні: досягнення громадянином України повноліття як одна з умов його 

вступу на державну службу; здійснення державним службовцем 

правопорушення як підстава притягнення його до ретроспективної 

юридичної відповідальності; або ж, навпаки, сумлінне виконання 

державним службовцем своїх обов’язків як підстава застосування до нього 

заходів позитивної юридичної відповідальності тощо.  

Наступним складником механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби виступають акти безпосередньої реалізації 

прав та обов’язків суб’єктів таких правовідносин. Як зауважує 

О. Ф. Скакун, указані акти являють собою фактичну поведінку суб’єктів 

правовідносин, що пов’язана із реалізацією ними своїх прав та обов’язків. 

Вчена наголошує на тому, що акти безпосередньої реалізації у формах 

використання наданих нормами можливостей, виконання зобов’язальних 
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правових приписів, додержання правових заборон посідають особливе місце 

в механізмі правового регулювання, тому що являють собою його кінцеву 

мету [445, с. 682–683]. Отже, розглядувані акти суб’єктів правовідносин у 

механізмі правового регулювання інституту державної служби визначають, 

як саме знаходить свій вираз зміст таких правовідносин. Так, якщо зміст 

правовідносин указує на обсяг суб’єктивних прав та юридичних обов’язків 

суб’єктів правовідносин, пов’язаних із проходженням державної служби, то 

наведені акти визначають реальний стан реалізації таких прав та обов’язків.  

Ще одним елементом механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби виступають акти застосування норм права. 

Авторський колектив підручника «Теорія держави і права. Академічний 

курс» цей акт визначає як офіційний документ компетентного органу 

держави, який приймається в результаті розгляду конкретної справи [474, с. 

459].  

Вчені також звертають увагу на те, що стадія застосування норм права 

можлива, але не обов’язкова в процесі здійснення правового регулювання. 

За допомогою таких актів забезпечується виникнення, зміна або 

припинення правових відносин, якщо суб’єкти права не в змозі самі 

реалізувати суб’єктивні права та юридичні обов’язки [445, с. 683].  

У контексті вищенаведеного слід зазначити, що для механізму 

правового регулювання інституту проходження державної служби наявність 

у його структурі такого елемента, як акт безпосереднього застосування 

норм права, є обов’язковим. При цьому саме в застосуванні актів, 

здебільшого в механізмі правового регулювання проходження державної 

служби, будуть знаходити свій прояв норми адміністративного права. Як 

зауважує Л. В. Коваль у курсі лекцій «Адміністративне право України», 

акти застосування норм права видаються в межах адміністративного права 

для вирішення конкретних управлінських справ і ситуацій. Такі акти, як 

наголошує вчений, стосуються конкретних дій, фактів, випадків, 
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організаційних заходів, адресуються конкретним особам і породжують 

індивідуальні правообов’язки [225, с. 91].  

О. Ф. Скакун звертає увагу на те, що акти застосування норм права в 

механізмі правового регулювання обов’язково використовуються в 

наступних випадках: 1) коли самі норми права передбачають, що 

індивідуалізація прав та обов’язків здійснюється органами держави, 

посадовими особами, а не учасниками відносин; 2) коли суб’єкти відносин, 

що регулюються, поводяться протиправно: порушують права, не виконують 

обов’язки [445, с. 683–684]. Із приводу вказаних випадків обов’язкового 

застосування норм права в механізмі правового регулювання зазначимо, що, 

на нашу думку, теза стосовно того, що дані акти видаються не учасниками 

відповідних відносин, здається дещо нелогічною. Так, навіть наводячи 

приклад застосування вказаних актів, О. Ф. Скакун зазначає, що нормами 

про порядок надання відпусток робітникам і службовцям передбачається, 

що відпустка конкретній особі надається згідно з наказом адміністрації 

[445, с. 683], маючи на увазі, що остання не має правового статусу учасника 

таких правовідносин. Вважаємо, що наведений приклад саме демонструє 

належність адміністрації до суб’єктів правовідносин, про які мова йде вище, 

оскільки видання такого наказу входить до повноважень адміністрації, які 

вона й реалізує в межах відповідних правовідносин. При цьому в даному 

випадку такі структурні елементи механізму правового регулювання, в тому 

числі інституту проходження державної служби, як акти безпосередньої 

реалізації прав та обов’язків та акти застосування норм права, будуть 

перебувати в найтіснішому взаємозв’язку. Зокрема, актом реалізації 

обов’язку адміністрації буде факт прийняття нею наказу, де останній буде 

виступати актом застосування норми права. При цьому в аспекті 

досліджуваного питання слід навести цілком слушну позицію П. М. 

Балтаджи, яка звертає увагу на те, що найменування нормативно-правових 

актів та актів правозастосування може збігатися, наприклад «постанова» чи 

«указ». Відмінною ознакою в даному випадку є адресат. Норми права 
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адресовані всім, хто опинився у відповідних умовах, індивідуальні приписи 

адресовані конкретним суб’єктам права [24, с. 111]. 

Таким чином, аналіз вищенаведених позицій надав змогу дійти 

наступних висновків.  

Під елементами механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби слід розуміти його структурні складові, що 

мають тісні взаємозв’язки, обумовлюють існування один одного, 

характеризують даний механізм як цілісне системне утворення, що 

функціонує задля досягнення наперед визначеної мети. Серед елементів 

цього механізму виокремлюються наступні: 1) норми трудового й 

адміністративного права; 2) правовідносини, які, у свою чергу, мають таке 

структурне наповнення: суб’єктний склад; об’єкт; юридичний зміст 

(сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, а також юридичної 

відповідальності суб’єктів); 3) акти безпосередньої реалізації прав та 

обов’язків суб’єктів як прояв їх реальної (фактичної) поведінки; 4) акти 

застосування норм права. 

 

 

2.3. Поняття та види засобів правового регулювання проходження 

державної служби в Україні 

 

У ході визначення сутності, особливостей і складових елементів 

механізму правового регулювання інституту проходження державної 

служби нами було встановлено, що окремі аспекти функціонування даного 

механізму знаходять свій прояв у застосуванні уповноваженими суб’єктами 

певних правових засобів. А тому в межах даного підрозділу представленого 

наукового дослідження нам належить виконати завдання зі встановлення 

сутності та видів зазначених вище правових засобів.  

Відправною точкою виконання поставленого вище наукового 

завдання є встановлення сутності категорії «засіб». Так, із точки зору 
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семантики, слово «засіб» тлумачиться наступним чином: якась спеціальна 

дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що 

служить знаряддям у якій-небудь дії, справі; механізми, пристрої, необхідні 

для здійснення чого-небудь, для якоїсь діяльності [57, с. 420]. У правовій 

науці категорію «засіб» також розуміють у багатьох, але не принципово 

відмінних значеннях. При цьому слід навести позицію Д. В. Горбася, який 

зауважує, що категорію «засіб» можна розглядати з її широкого й вузького 

розуміння. У широкому розумінні засіб є дією або комплексом дій, за 

допомогою яких особа досягає певної мети. У вузькому розумінні засіб – це 

знаряддя, що використовує особа під час виконання тих чи інших дій, з 

метою полегшення досягнення тієї або іншої мети [72, с. 58–59].  

Наведені підходи до розуміння сутності категорії «засіб» є 

рівнозначними, й про жодне широке або ж вузьке розуміння її сутності мова 

йти не може. Зокрема, в першому випадку (в широкому розумінні) засіб 

визначається як дія (сукупність) дій, за допомогою яких досягається 

поставлена мета, в другому (вузькому) – такий же самий зміст даної 

категорії визначається через «знаряддя». Окрім вищенаведеного, вчені-

правознавці сутність категорії «засіб» розкривають у наступних значеннях:  

курс дій, який дозволяє досягти бажаної мети [340, с. 73];  

знаряддя, інструмент, і прийом, спосіб [38, с. 46];  

визначеність об’єкта через мету [19, с. 130];  

спосіб, прийом, захід, що дає можливість здійснити щось [192, с. 62];  

інструмент правового механізму [523, с. 62];  

конкретизована вказівка на те, яким чином досягається результат [467, 

с. 17];  

знаряддя в руках суспільства та держави, що слугує для 

впорядкування соціальних відносин [103, с. 22];  

система знарядь, які використовуються в певній діяльності для 

досягнення поставленої мети [102, с. 110].  



 146 

Аналіз цих позицій свідчить, що саме за допомогою реалізації 

відповідного засобу стає можливим досягнення відповідного результату в 

межах заздалегідь сформованої мети. Зокрема, слід погодитися з позицією, 

що поняття засобу неминуче передбачає наявність певної мети, що є 

закономірним, оскільки явище (предмет) само по собі не є засобом, воно 

визначається як засіб ззовні – через деякі його властивості, які можуть бути 

використані для досягнення мети; здатність предмета слугувати меті [480, с. 

84; 334, с. 12]. А тому правовий засіб можна визначити як комплекс дій 

(способів, знарядь, інструментів), реалізація яких здійснюється на основі 

правових приписів, закріплених у положеннях нормативно-правових актів, і 

направлена на досягнення мети відповідної діяльності. Саме на таке 

сприйняття досліджуваної категорії наштовхує аналіз підходів учених-

правознавців щодо розуміння правових засобів. 

Так, Л. А. Луць указує, що правові засоби – це правові явища, які 

виражають соціальну цінність права і забезпечують досягнення юридично 

та соціально значущих результатів [271, с. 113]. О. І. Чепис цілком слушно 

звертає увагу на те, що засіб являє собою шлях досягнення чого-небудь. 

При цьому вчена наголошує, що в праві зазначена категорія покликана 

оптимізувати механізм правового регулювання, щоб досягти поставлених у 

законодавстві цілей. Іншими словами, в даному випадку конкретний засіб 

служить сполучною ланкою між метою та реальним результатом 

відповідної діяльності [501, с. 157; 520, с. 112].  

Вірною здається також позиція, яку обстоює О. В. Онуфрієнко. 

Вчений зауважує, що акцент на суто «правовому» характері правових 

засобів надає в подальшому можливість відмежувати від них усі явища 

неюридичного характеру [320, с. 75]. Окрім цього, в науково-правових 

колах наголошують на охопленні поняттям «правові засоби», що має 

системоутворювальний характер, як субстанціональних, так і діяльнісних 

правових явищ, за допомогою яких конкретні суб’єкти правовідносин, що 
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поступово набувають характеру інструментальної гри, досягають приватних 

та публічних цілей [321, с. 96; 21, с. 342–343].  

Схоже за сутністю визначення наводить О. Ф. Скакун. На думку 

вченої, засоби правового регулювання (правові засоби) – це правові явища, 

що призначені для правового впорядкування суспільних відносин, 

оптимального вирішення соціальних завдань, досягнення суб’єктами 

правовідносин приватних і публічних цілей [445, с. 284–285].  

Правовий засіб – це єднальна ланка між суб’єктом та об’єктом діяння, 

між ідеальною моделлю мислення та матеріальним результатом. Тому 

правові засоби є специфічним посередником, що включають як фрагменти 

ідеального (інструменти, засоби-встановлення – суб’єктивні права, 

обов’язки, пільги, заборони, заохочення, покарання і т. ін.), так і фрагменти 

реального (технологія, засоби-діяння, направлені на використання 

інструментів, – перш за все, акти реалізації прав та обов’язків) [419, с. 360; 

198, с. 217]. Говорячи про правові засоби регулювання інституту 

проходження державної служби, в черговий раз слід підкреслити те, що їх 

реалізація буде обумовлена й заснована на дії норм трудового й 

адміністративного права. Це може бути визначено під час з’ясування й 

аналізу окремих видів таких засобів.  

Зазначимо, що фахівці називають чималу кількість правових засобів 

регулювання відповідної сфери суспільних відносин: заборони, дозволи, 

зобов’язання, заохочення, рекомендації, покарання, стимули, обмеження 

тощо. Не ставлячи за мету висвітлити всі можливі правові засоби, увагу 

акцентуємо лише на тих, що здебільшого знаходять свій прояв у механізмі 

правового регулювання інституту проходження державної служби. Так, 

загальні вимоги щодо всіх категорій працівників визначено на рівні КЗпП 

України [228]. Невипадково цей кодифікований акт у ст. 3 закріплює, що 

законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 

діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 
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договором з фізичними особами. І тільки особливості праці членів 

кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з 

іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. 

При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, 

інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю. 

Разом із тим специфіка правовідносин у сфері проходження державної 

служби полягає в тому, що, окрім норм трудового права, дана сфера 

суспільного життя врегульована також нормами права адміністративного, 

які встановлюють додаткові вимоги, обмеження й заборони в межах даного 

інституту. Зауважмо, що авторський колектив навчального посібника 

«Загальна теорія держави і права» заборону визначає як юридичну 

необхідність утримуватись від певної поведінки [189, с. 219]. Заборона – це 

необхідний і важливий юридичний засіб забезпечення високої 

організованості відповідних відносин, охорони прав і законних інтересів їх 

суб’єктів. Будь-яка заборона – це юридичний обов’язок. Через це заборонам 

властиві принципова однозначність, імперативна категоричність, 

забезпечення дієвими юридичними механізмами. Разом з тим заборони 

наповнені своєрідним змістом, що виявляється в пасивній поведінці, тобто в 

бездіяльності осіб [49, с. 41; 53, с. 101]. Саме з точки зору регулювання 

інституту державної служби найяскравішим чином знаходять свій прояв 

встановлені на нормативно-правовому рівні заборони. Наведемо декілька 

прикладів їх застосування в досліджуваній сфері суспільного життя. 

Як встановлено в п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну 

службу», державна служба здійснюється з дотриманням такого принципу, 

як забезпечення рівного доступу до державної служби, що передбачає 

заборону всіх форм і проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих 

обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям 

громадян під час вступу на державну службу та її проходження [368].  
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З приводу наведеного зазначимо, що, незважаючи на встановлення 

законодавцем певних заборон задля забезпечення рівного доступу всіх 

громадян до державної служби, це не означає, що всі вони можуть такий 

доступ отримати. У даному випадку йдеться про те, що на рівні 

законодавства про державну службу закріплено такі правові засоби 

регулювання даної сфери суспільного життя, як обмеження. Обмеження в 

праві або ж правові обмеження визначаються як правове стримування 

протиправного діяння, що створює умови для реалізації, охорони й захисту 

інтересів конфронтуючої сторони та суспільства [445, с. 288].  

Окрім цього, юридичні обмеження визначаються як встановлені 

законом винятки з правового статусу особи через наявність певних 

обставин. Вони торкаються свободи й інтересів особи, однак завжди мають 

превентивний характер, тобто убезпечують від можливих негативних 

наслідків як суб’єктів, відносно яких діють обмеження, так й інших осіб 

[268, с. 99]. При цьому серед ознак правових обмежень називають наступні: 

викликані несприятливими умовами для здійснення власних інтересів 

суб’єктів права або спрямовані на їх стримування, на реалізацію, охорону й 

захист інтересів протилежної сторони або суспільства; містять вказівки про 

зменшення обсягу можливостей, свободи суб’єкта права (за допомогою 

заборон, обов’язків, покарань); спрямовані на негативні мотиви поведінки; 

розраховані на зниження негативної активності; мають на меті охорону та 

захист суспільних відносин [445, с. 289].  

Яскравим прикладом застосування обмежень під час здійснення 

правового регулювання інституту проходження державної служби слугують 

приписи ст. 19 Закону України «Про державну службу», що деталізує право 

громадян на вступ до державної служби. Зокрема, відповідно до ч. 1 

наведеної норми, право на державну службу мають повнолітні громадяни 

України [368]. Правовий зміст громадянства України, підстави та порядок 

його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що 

беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок 
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оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, їх посадових і службових осіб визначено на рівні Закону 

України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. Згідно зі ст. 1 

вказаного законодавчого акта громадянин України – це особа, яка набула 

громадянство України в порядку, передбаченому законами України та 

міжнародними договорами України. При цьому в ст. 3 встановлено, що 

громадянами України є: всі громадяни колишнього СРСР, які на момент 

проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно 

проживали на території України; особи, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, 

які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство 

України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були 

громадянами інших держав; особи, які прибули в Україну на постійне 

проживання після 13 листопада 1991 року й яким у паспорті громадянина 

колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України 

внесено напис «громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом 

з батьками в Україну й на момент прибуття в Україну не досягли 

повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності 

до громадянства України; особи, які набули громадянство України 

відповідно до законів України та міжнародних договорів України [365].  

Що стосується набуття громадянином повноліття як необхідної 

передумови реалізації ним права на державну службу, то, за чинним 

національним законодавством України, воно настає з моменту досягнення 

ним вісімнадцяти років [442]. У цьому контексті увагу слід акцентувати на 

тому, що законодавство про державну службу визначає саме настання 

повноліття, а не повної цивільної дієздатності громадянина як передумову 

набуття ним права на державну службу. Зокрема, повну цивільну 

дієздатність фізична особа може набути й до досягнення нею повноліття в 

порядку емансипації неповнолітньої особи. Цілком слушної позиції в 
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аспекті вищенаведеного дотримується Г. В. Кикоть, який підкреслює, що 

досягнення повноліття – це свідчення розумової та фізичної зрілості 

людини, її здатності брати участь у широкому колі соціальних відносин, 

нести повну відповідальність за свої дії [218, с. 88]. Отже, однією з 

головних умов, що висувається до особи, яка претендує на вступ до 

державної служби, є наявність в неї правового статусу громадянина України 

й досягнення нею повноліття.  

Окрім вищенаведеного, до громадян, які претендують на вступ до 

державної служби, висуваються вимоги щодо їх освіти. Як свідчить аналіз 

ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну службу», ці вимоги напряму 

залежать від категорії посади, на зайняття якої претендує громадянин. Так, 

посади державної служби в державних органах поділяються на категорії 

залежно від порядку призначення, характеру й обсягу повноважень і 

необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності 

державних службовців. Зокрема, встановлюються такі категорії посад 

державної служби: 1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) – 

посади: 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 України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; 

голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в 

інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію 

України; 2) категорія «Б» – посади: керівників структурних підрозділів 

Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників; керівників 

структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади та інших державних органів, їх заступників, керівників 

територіальних органів цих державних органів та їх структурних 

підрозділів, їх заступників; заступників голів місцевих державних 

адміністрацій; керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, 
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керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників; 

заступників керівників державної служби в інших державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України; 3) категорія «В» 

– інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» та «Б». Так, 

для зайняття посад державних службовців категорії «А» та «Б» особі 

повинно бути присвоєно ступінь вищої освіти магістра [368]. Правове 

регулювання сфери суспільного життя, пов’язаної із набуттям громадянами 

вищої освіти, здійснюється на рівні Закону України «Про вищу освіту» від 

1 липня 2014 р. Як випливає з аналізу ст. 5 цього законодавчого акта, 

магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою 

установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми. Відповідний ступінь здобувається за 

освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг 

освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 

кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. 

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 

(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків [363]. Особи, які 

претендують на зайняття посади державного службовця категорії «В», 

повинні мати рівень вищої освіти бакалавра або молодшого бакалавра [368]. 

У Законі України «Про вищу освіту» встановлено, що бакалавр – це 

освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. У свою чергу, молодший бакалавр – 

це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні 

(короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним 

закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів 

ЄКТС [363].  
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Отже, необхідною передумовою реалізації громадянином права на 

державну службу й подальшого його вступу на таку службу залежно від 

категорії посади державного службовця, на яку він претендує, виступає те, 

що йому повинно бути присвоєно відповідний ступінь вищої освіти – 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра. Зазначені вище вимоги, що 

знаходять свій прояв у встановленні до осіб, які претендують на вступ до 

державної служби, обмежень, пов’язані з недопущенням до вступу на таку 

службу осіб, які за своїми якостями (розумовими, фізичними, правовим 

статусом тощо) не матимуть можливості повноцінно виконувати свої 

службові обов’язки, чим можуть завдати шкоди державі та суспільству в 

цілому. Зазначимо, що наведені вище заборони й обмеження, що 

застосовуються під час здійснення правового регулювання інституту 

державної служби, були наведені нами лише як приклад, у зв’язку з тим що 

аналіз усіх випадків застосування таких правових засобів є громіздким у 

силу їх чисельності.  

Окрім указаних, задля здійснення правового регулювання інституту 

проходження державної служби можуть бути застосовані такі правові 

засоби, як покарання. Покарання в науково-правових колах розглядається і 

як різновид обмежень [445, с. 287], і як, передусім, форма та міра 

відповідальності, в застосуванні якої знаходять своє втілення й задоволення 

інтереси законності [439, с. 217; 275, с. 39]. Звичайно, можна говорити, що 

покарання пов’язане із застосуванням до особи певних обмежень. Разом із 

тим дане положення вказує не на належність покарання до обмежень, а про 

їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. З огляду ж на законодавчі 

положення й правову природу юридичної відповідальності покарання, на 

нашу думку, слід розглядати саме як самостійний засіб правового 

регулювання інституту проходження державної служби. Зокрема, юридичну 

відповідальність у юридичній енциклопедичній літературі визначають через 

категорію «обмеження», що полягає в застосуванні до винної особи певних 

позбавлень.  
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Так, авторський колектив сучасної правової енциклопедії юридичну 

відповідальність визначає як встановлений законодавством і забезпечений 

державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати позбавлення 

певних благ, належних йому цінностей. Окрім цього, юридична 

відповідальність – це форма впливу на порушників, реакція держави на 

допущені порушення правових норм, на посягання на соціальні інтереси 

суспільства, права особи [465, с. 375]. Як випливає з аналізу положень КЗпП 

України, нормами трудового права встановлені такі види відповідальності 

працівників, як матеріальна та дисциплінарна відповідальність. При цьому 

ст. 147 даного законодавчого акта встановлені такі стягнення, як догана та 

звільнення, що застосовуються до працівників при притягненні їх до 

дисциплінарної відповідальності [228].  

Законодавство про державну службу, що, здебільшого, у своєму 

складі містить норми адміністративного права, розширює наведений вище 

перелік стягнень. Зокрема, відповідно до ст. 66 Закону України «Про 

державну службу», до державних службовців застосовується один із таких 

видів дисциплінарного стягнення: зауваження; догана; попередження про 

неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби 

[368]. Отже, в даному випадку співвідношення норм трудового й 

адміністративного права під час здійснення правового регулювання 

інституту проходження державної служби шляхом реалізації такого засобу, 

як покарання, буде знаходити свій прояв у тому, що норми 

адміністративного права будуть доповнювати норми трудового. Така теза 

пояснюється тим, що державний службовець є працівником, і до нього, 

перш за все, застосовуються стягнення передбачені трудовим 

законодавством, а додаткові стягнення, що застосовуються до державних 

службовців, передбачені спеціальним законодавством, яке регулює 

проходження державної служби. 

На противагу вищенаведеному виду юридичної відповідальності до 

суб’єктів правовідносин у механізмі правового регулювання інституту 
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проходження державної служби можуть бути застосовані й правові засоби 

позитивної відповідальності. Остання – це міра вимогливості до себе та 

інших, глибоке розуміння інтересів держави та суспільства й активне 

виконання свого обов’язку [59, с. 125; 29, с. 79–80]. Така відповідальність 

стимулює правомірну, соціально активну поведінку громадян і відіграє 

організаційну та виховно-мобілізаційну роль у досягненні цілей держави та 

права. Для неї характерні добровільне й ініціативне виконання обов’язків, 

самодисципліна, висока правова свідомість [437, с. 19; 249, с. 32].  

Зазначимо, що свій кінцевий прояв позитивна юридична 

відповідальність, у тому числі під час здійснення правового регулювання 

проходження державної служби, знаходить у застосуванні до особи такого 

правового засобу, як заохочення. Так, як встановлено в ст. 146 КЗпП 

України, за особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі 

органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними 

грамотами, нагрудними значками й до присвоєння почесних звань і звання 

кращого працівника за даною професією [228].  

Закон України «Про державну службу» більш детально регламентує 

застосування заохочень до державних службовців. Так, згідно зі ст. 53 цього 

нормативно-правового акта, за бездоганну й ефективну державну службу, за 

особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види 

заохочень: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною 

грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу; дострокове 

присвоєння рангу в порядку, визначеному законом; представлення до 

нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою 

(вітальний лист, подяка, почесна грамота); представлення до відзначення 

державними нагородами [368].  

Окремі аспекти застосування заохочень до державних службовців 

можуть бути визначені на рівні спеціального законодавства, що регулює 

правовідносини в даній сфері. Наприклад, особливості застосування 

державних нагород України для відзначення громадян за особисті заслуги 
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перед Україною визначені Законом України «Про державні нагороди 

України» від 16 березня 2000 р. Відповідно до ст. 1 наведеного 

законодавчого акта державні нагороди України є вищою формою 

відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, 

культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав 

і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші 

заслуги перед Україною. При цьому державними нагородами є: звання 

Герой України; орден; медаль; відзнака «Іменна вогнепальна зброя»; 

почесне звання України; Державна премія України; президентська відзнака 

[367].  

Зауважемо, що правове регулювання застосування таких правових 

засобів, як заохочення у вигляді державних нагород України, до державних 

службовців здійснюється на рівні норм адміністративного права. У даному 

випадку мова йде про те, що особливості застосування окремих державних 

нагород визначаються у відповідних указах Президента України, які є 

адміністративними актами, зокрема: «Про медаль “За врятоване життя”» від 

20 травня 2008 р. № 461/2008 [397]; «Про орден Свободи» від 20 травня 

2008 р. № 460/2008 [404]; «Про орден Богдана Хмельницького» від 30 січня 

2004 р. № 112/2004 [401]; «Про орден Данила Галицького» від 30 липня 

2003 р. № 769/2003 [403]; «Про почесні звання України» від 29 червня 2001 

р. № 476/2001 [408] тощо. 

Наступні види правових засобів регулювання інституту проходження 

державної служби дуже тісно пов’язані із вищенаведеним (заохоченням). У 

даному випадку йдеться про стимули й пільги, що застосовуються у сфері 

досліджуваних правовідносин. Стимул у праві, або правовий стимул 

визначається як правове спонукання до правомірної поведінки, створення 

сприятливих умов для задоволення інтересів суб’єкта права. До числа його 

ознак належать такі: передбачають режим сприяння для здійснення 

інтересів особи; містять вказівки про розширення обсягу можливостей, 

свободи суб’єкта права; спрямовані на позитивні мотиви поведінки; 
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розраховані на підвищення позитивної правової активності; мають на меті 

впорядкування динаміки суспільних відносин, розвиток соціальних зв’язків 

[445, с. 287–288].  

Також вчені акцентують увагу на тому, що стимулювання являє 

собою вплив суб’єктів (посадової особи, органу) на потреби, інтереси, на 

свідомість, волю, практичну поведінку службовця, а відповідно, на 

результати його управлінської праці, державно-службової діяльності 

[459, с. 418; 61, с. 16]. У вигляді стимулів як правових засобів регулювання 

інституту проходження державної служби може бути встановлено 

преміювання праці. Так, відповідно до п. 3 ст. 50 Закону України «Про 

державну службу», 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 [368].  

Задля визначення механізму застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям з метою посилення мотивації працівників 

державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної 

роботи постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 

було затверджено Положення «Про застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям». Керівники державної служби в державному органі 

в межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати 

державним службовцям додаткові стимулюючі виплати. До додаткових 

стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки: за 

інтенсивність праці; за виконання особливо важливої роботи [376].  

До окремої категорії суб’єктів правовідносин у механізмі правового 

регулювання інституту проходження державної служби можуть бути 

застосовані такі правові засоби, як імунітети. Досліджуючи особливості 

конституційно-правового регулювання імунітетів в Україні, 
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А. Ю. Кожевников дійшов висновку стосовно того, що імунітет – це 

законодавчо врегульований елемент правового статусу чітко визначеного 

нормами міжнародного права, конституцією й іншими національними 

законами кола суб’єктів, який виступає гарантією, що покликана 

забезпечити недоторканність і невідповідальність особи (чи більший обсяг, 

рівень недоторканності і непритягнення до відповідальності в порівнянні з 

іншими особами) і виступає важливим правостимулюючим засобом, 

завдяки якому забезпечується безперешкодне й ефективне здійснення 

певними суб’єктами своїх професійних прав та обов’язків, усувається будь-

яка можливість для необґрунтованого посягання на них з боку 

правоохоронних органів [230, с. 34–35]. При цьому слід погодитися з 

позицією, відповідно до якої імунітет – це так зване збірне поняття, яке 

«включає в себе власне імунітети, особливі права, пільги, переваги, 

привілеї, які визначаються в міжнародному праві як винятки із загальних 

правил юрисдикції» [1, с. 138; 23, с. 80].  

Яскравим прикладом застосування імунітетів слугує правове 

регулювання проходження державної служби дипломатичними 

працівниками. Правові засади та порядок організації діяльності 

дипломатичної служби України як складової частини державної служби, а 

також особливості правового статусу працівників дипломатичної служби 

України встановлені Законом України «Про дипломатичну службу» від 20 

вересня 2001 р. Згідно з його ст. 1 дипломатичний працівник – це 

державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські 

функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг. 

Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження 

користуються привілеями та імунітетами, встановленими для працівників 

дипломатичної служби відповідно до норм міжнародного права [371].  

Відповідні норми закріплено у Віденській конвенції про дипломатичні 

зносини від 24 квітня 1963 р. Згідно з положеннями документа 

дипломатичний агент користується імунітетом від кримінальної юрисдикції 
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держави перебування. Він користується також імунітетом від цивільної й 

адміністративної юрисдикції, крім випадків: речових позовів, які 

стосуються приватного нерухомого майна, що знаходиться на території 

держави перебування, якщо тільки він не володіє ним від імені 

акредитуючої держави для цілей представництва; позовів, що стосуються 

спадкування, стосовно яких дипломатичний агент виступає в якості 

виконавця заповіту, опікун над спадковим майном, спадкоємця або 

відказоодержувача як приватна особа, а не від імені акредитуючої держави; 

позовів, що відносяться до будь-якої професійної або комерційної 

діяльності, здійснюваної дипломатичним агентом в державі перебування за 

межами своїх офіційних функцій [64]. 

Аналіз наведених вище позицій надав змогу дійти певих висновків.  

Отже, під правовими засобами регулювання проходження державної 

служби в Україні слід розуміти сукупність правових явищ, дія яких 

обумовлена співвідношенням норм трудового й адміністративного права, 

ґрунтується на таких правових нормах, направлена на впорядкування 

суспільних відносин, що виникають, знаходять свій розвиток і видозміну, 

припиняються в зв’язку із проходженням громадянами державної служби.  

У межах здійснення правового регулювання проходження державної 

служби застосовуються, зокрема, наступні правові засоби: заборони, 

обмеження, покарання, заохочення, стимули, імунітети. Однак цей перелік 

правових засобів регулювання проходження державної служби не претендує 

на абсолютність і завершеність і може бути доповнений іншими в 

результаті проведення додаткових наукових досліджень у цьому напрямку.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Обґрунтовано, що сутність поняття проходження державної служби 

може бути розкрита як сукупність суспільних правовідносин, 
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урегульованих нормами трудового й адміністративного права, що 

виникають, видозмінюються й припиняються у зв’язку з реалізацією 

громадянами права на державну службу, подальший вступ на таку службу, 

просування по ній та припинення державної служби.  

Під правовим регулюванням інституту проходження державної 

служби запропоновано розуміти діяльність уповноважених державою 

суб’єктів нормотворення, спрямовану на визначення основних засад й 

упорядкування суспільних відносин у сфері проходження державної служби 

шляхом видання нормативно-правових актів різної юридичної сили, що 

знаходяться в ієрархічному зв’язку.  

Доведено, що однією з головних особливостей правового 

регулювання державної служби виступає те, що воно ґрунтується та 

здійснюється нормами різних за своєю суттю галузей права – 

адміністративного та трудового, що повинно враховуватись при визначенні 

сутності інституту проходження державної служби. 

Виокремлено такі основні ознаки, за допомогою яких може бути 

охарактеризований механізм державного управління: 1) має системний 

характер; 2) в його структурі знаходяться взаємопов’язані елементи; 3) 

реалізується шляхом здійснення цілеспрямованого впливу; 4) вплив 

направлений на об’єкти управління; 5) такий вплив здійснюється за 

допомогою визначених законодавством засобів; 6) має свій чітко 

визначений суб’єктний склад. Наголошено, що дані ознаки повною мірою 

можуть бути використані й під час визначення сутності механізму 

правового регулювання інституту проходження державної служби. 

Обстоюється позиція, що особливості механізму правового 

регулювання проходження державної служби можуть бути розкриті через 

його характерні ознаки, до числа яких віднесені наступні: є системою, що 

утворена із сукупності взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів; 

має динамічний характер; пов’язаний і походить від механізму соціального 

управління та механізму державного управління; кінцевою метою його 
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функціонування є здійснення правового регулювання інституту 

проходження державної служби; має притаманний йому суб’єктний склад, 

специфіка якого обумовлена належністю його до трудових та 

адміністративних правовідносин; має власні правові засоби його реалізації, 

дія яких обумовлена реалізацією та співвідношенням у межах такого 

механізму норм трудового й адміністративного права. З урахуванням 

наведеного механізм правового регулювання інституту проходження 

державної служби визначено як динамічну систему, яка має у своїй 

структурі сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених спільною 

метою елементів, функціонує завдяки реалізації уповноваженими 

суб’єктами визначених на нормативно-правовому рівні правових засобів 

задля здійснення правового регулювання, направленого на забезпечення 

правопорядку у сфері правовідносин, пов’язаних із проходженням 

державної служби в Україні. 

Під елементами механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби запропоновано розуміти його структурні 

складові, що мають тісні взаємозв’язки, обумовлюють існування один 

одного, характеризують даний механізм як цілісне системне утворення, що 

функціонує задля досягнення наперед визначеної мети. 

До числа елементів цього механізму віднесено такі: 1) норми 

трудового й адміністративного права; 2) правовідносини, які, у свою чергу, 

мають таке структурне наповнення: суб’єктний склад; об’єкт; юридичний 

зміст (сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, а також 

юридичної відповідальності суб’єктів); юридичні факти (як основа їх 

виникнення); 3) акти безпосередньої реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

як прояв їх реальної (фактичної) поведінки; 4) акти застосування норм 

права. 

Наголошено, що суб’єктом правовідносин у механізмі правового 

регулювання інституту проходження державної служби слід вважати його 

реального учасника, який наділений комплексом суб’єктивних прав та 



 162 

юридичних обов’язків у даній сфері суспільного життя. Основними 

суб’єктами цих правовідносин виступають державний службовець, суб’єкт 

призначення, керівник державної служби в державному органі та 

безпосередній керівник. 

Правовими засобами регулювання проходження державної служби в 

Україні є сукупність правових явищ, дія яких обумовлена співвідношенням 

норм трудового й адміністративного права, ґрунтується на таких правових 

нормах, направлена на впорядкування суспільних відносин, що виникають, 

знаходять свій розвиток і видозміну, припиняються в зв’язку з 

проходженням громадянами державної служби. У межах здійснення 

правового регулювання проходження державної служби в Україні 

застосовуються, зокрема, наступні правові засоби: заборони, обмеження, 

покарання, заохочення, стимули, імунітети. Зазначено, що наведений 

перелік правових засобів регулювання проходження державної служби є 

лише основним, не претендує на абсолютність і завершеність і може бути 

доповнений іншими в результаті проведення додаткових наукових 

досліджень у цьому напрямку. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НОРМАМИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

 

3.1. Проходження державної служби в Україні як складова 

предмета адміністративного права 

 

Адміністративно-правове регулювання являє собою дію норм 

адміністративного права у сфері, що обмежується його предметом. Тобто 

предмет адміністративно-правового регулювання становлять суспільні 

відносини, які тісно пов’язані зі сферою державного управління та 

реалізацією волі держави. Як правова категорія предмет виступає 

матеріальним критерієм розподілу права на його структурні елементи, а 

саме: галузі, підгалузі, інститути. Простіше кажучи, предмет 

адміністративно-правового регулювання відповідає на запитання про те, що 

регулюється даним правом, які суспільні відносини охоплюються межами 

його впливу. 

Предмет будь-якої галузі права традиційно посідає центральне місце у 

вітчизняній правовій науці. Ще в епоху радянської влади професор 

В. Д. Сорокін зазначав, що самостійною галуззю права може розглядатися 

лише така система норм, яка одночасно відповідає чітко визначеним 

об’єктивним ознакам, де ключове місце займає твердження про те, що 

галузь права повинна мати свій предмет, тобто регулювати певну сферу 

суспільних відносин, які відрізняються від інших суспільних відносин 

якісною характеристикою [454, с. 11]. 

Предметом адміністративного права є відносини, що виникають при 

організації адміністративної діяльності органів державної влади, при 

здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності керівниками державних і 

муніципальних органів, а також у ході реалізації адміністративної влади 
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суддями і громадськими організаціями, яким передані адміністративні 

функції. 

Предмет адміністративного права виступає найбільш значущою його 

категорією, завдяки наявності якої вирішується велика кількість важливих 

методологічних та практичних питань. Саме це, на думку І. С. Гриценка та 

Р. С. Мельника, і пояснює постійний науковий інтерес до дослідження 

зазначеної проблематики, вивчення якої проводились та продовжує 

проводитись з моменту виникнення адміністративного права як самостійної 

галузі права [191, с. 20]. Тієї ж позиції дотримуються Ю. П. Битяк та 

В. М. Гаращук, які зазначають, що, незважаючи на значні зміни у соціально-

політичному, економічному та правовому житті суспільства, за останні 

майже сто років розуміння предмета адміністративного права не втратило 

своєї актуальності, хоча значно розширилось за змістом і наповнилось 

відтінками у трактуванні різних наукових шкіл [8, с. 19]. 

За визначенням Ю. О. Тихомирова, адміністративне право є системою 

правових норм, що видаються органами виконавчої влади та іншими 

органами державної влади для організації і функціонування державного 

управління, регулювання функціонально-юридичних режимів, забезпечення 

юрисдикційно-охоронної діяльності та участі громадян [476, с. 79]. 

В. І. Шкатула, аналізуючи наведене твердження, зазначає, що 

адміністративне право – модель управління, його юридична форма, що 

закріплює нерівність суб’єктів управлінських відносин. Вони зазвичай 

виникають у зв’язку з діями, що тягнуть юридичні наслідки (наказ, скарга, 

заява, вказівка, постанова та ін.), а також правами, обов’язками, 

повноваженнями. В кінцевому підсумку адміністративне право надає 

управлінським відносинам цивілізований характер, сприяє розвитку в них 

основ законності [290, с. 8]. 

Великого значення характеристиці предмету адміністративного права 

надає І. В. Бойко, яка, підтримуючи позицію В. К. Колпакова в тому, що 

предмет адміністративного права є теоретичним ядром галузі [238, c 101], 
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зазначає, що за допомогою саме цієї правової категорії вирішуються 

питання щодо: 

 визначення змісту та сутності суспільних відносин, що 

регулюються адміністративним правом; 

 відокремлення адміністративного права від інших галузей права; 

 конкретизації меж його правового регулювання, тим самим 

відокремлення його від інших галузей публічного права. До того ж 

з’ясування змісту предмета адміністративного права сприяє розумінню 

основного призначення цієї галузі права [45]. 

Справді, становлення адміністративного права не могло відбуватися 

без визначення його предмета та окреслення меж його правового впливу. 

Така необхідність обумовлювалася потребою охопити ті суспільні 

відносини, які підпадали б під регулюючий вплив норм адміністративного 

права. Певна річ, дана галузь права постійно розвивається – окремі 

суспільні відносини поступово нівелюються, але стрімко розвиваються 

інші, які також потребують правового регулювання. Тому говорити про те, 

що предмет адміністративного права є статичною одиницею, буде невірно. 

Так, на початку ХХ ст. існувало твердження, що адміністративне право 

регулює лише відносини, що виникали у сфері державного управління. При 

цьому особливо наголошувалося на тому, що в предметі цієї галузі права 

своєрідну групу становлять відносини, що виникають у процесі діяльності 

поліції (до цього – поліцейське право), тобто сукупності підлеглих 

адміністрації спеціальних органів, які мали своїм завданням охорону 

публічної та приватної безпеки [468, с. 27].  

Поступово наука про державне управління розширювала межі своїх 

досліджень, збільшилась кількість наукових праць, підготовлених як 

вченими-теоретиками, так і фахівцями-практиками. З різних аспектів 

реалізації та здійснення державної влади, в тому числі організації і 

функціонування державної служби, захищалися кандидатські й докторські 

дисертації, публікувалися інші наукові та навчальні видання тощо. Значний 
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внесок у розширення меж розуміння предмета адміністративного права, не 

порушуючи його суті та основного змісту, здійснив видатний учений-

адміністративіст А. І. Єлістратов, який, на відміну від своїх попередників, 

чітко й однозначно стверджував, що норми адміністративного права 

покликані регулювати суспільні відносини, які складаються між людьми у 

сфері державного управління [179, с. 1].  

Таким чином, предмет адміністративного права становлять відносини, 

які виникають у процесі владно-розпорядчої діяльності. Тобто держава в 

особі своїх представників реалізовує власну волю. А відносини, що 

виникають у ході формування та функціонування державного апарату, який 

обслуговує сфери державного управління, є адміністративно-правовими. 

Відповідні норми визначають правовий статус державних службовців – 

умови і порядок вступу і проходження державної служби, посадові права і 

обов’язки, види юридичної відповідальності та заохочення тощо, іншими 

словами – регулюють державно-службові відносини. 

Державні службовці як співробітники державного органу фактично 

перебувають на службі у держави і виконують її завдання та функції. Саме 

вони є останньою ланкою державного управлінського механізму, через яку 

реалізується державна влада, втілюються в життя управлінські рішення. 

Таким чином, держава набуває реальності та сили завдяки персоналу 

(кадровому складу) своїх органів [237, с. 139–140].  

Враховуючи викладене доходимо висновку, що державна служба є 

цілим самостійним інститутом в рамках галузі адміністративного права, 

оскільки за своїм змістом та суттю державна служба в особі спеціально 

уповноважених осіб здійснює в рамках своєї компетенції реалізацію цілей 

та функцій органів влади та управління шляхом професійного виконання 

державними службовцями своїх посадових обов’язків і повноважень, що 

забезпечують взаємодію держави і громадян у реалізації їх інтересів, прав і 

обов’язків. Інститут державної служби є досить великим системним 

утворенням з багатьма видами та напрямами діяльності, суб’єктами та 
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об’єктами різних рівнів управління, зв’язками внутрішніми – між ними і 

зовнішніми – з іншими соціальними системами [291, с. 7].  

Державна служба виступає тим інститутом, через який реалізується 

демократична сутність держави, підтримується ефективна життєдіяльність 

суспільства, а державний апарат слугує потребам суспільного розвитку. 

Крім того, державна служба має забезпечувати двосторонню взаємодію 

держави та народу, засновану на принципах Основного Закону – 

Конституції України, у ст. 5 якого прописано, що носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого 

самоврядування [240]. Тобто державна влада здійснюється за 

безпосередньої участі державних службовців, які реалізують волю держави, 

що відображається в рішеннях відповідних гілок влади, забезпечують вплив 

на діяльність та поведінку людей і соціальних груп за допомогою правових, 

організаційних та інших важелів впливу.  

Державна служба є підсистемою загальної системи управління 

політичними та соціально-економічними процесами в державі. Відповідно 

до наведеного в зміст держслужби входить реалізація програми соціального 

і економічного розвитку країни. Таким чином, державна служба відіграє 

найважливішу роль у досягненні загальнодержавних цілей, посідає 

особливе місце в механізмі державного управління. 

Принципово важливого значення набуває необхідність розгляду 

процесу державного управління в контексті реалізації основної функції 

державної служби. По-перше, з’являється можливість більш чітко та повно 

визначити зміст, стилі та методи здійснення державної служби; по-друге, за 

таких обставин державна служба розглядається не лише як професійна 

діяльність щодо реалізації завдань та функцій держави, але і як соціально-

організаційний інститут [113, с. 69]. 

За таких обставин варто наголосити і на зворотному зв’язку, де 

державна служба виконує такі основні завдання державного управління: 
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1) формування єдиної концепції (стратегії, доктрини) економічного, 

політичного, соціального розвитку країни;  

2) підбір кадрів, здатних реалізувати цю концепцію;  

3) утворення структурно-організаційних елементів влади;  

4) оперативне прийняття життєво важливих рішень;  

5) здійснення з метою реалізації прийнятих управлінських рішень 

прогнозування, координування, стимулювання службової діяльності. 

Безпосередній зв’язок державної влади з державною службою 

встановлюється чинним законодавством. Ключовим принципом організації 

держслужби прийнято вважати єдність державної влади при можливому її 

поділі на законодавчу, виконавчу і судову. В апараті кожної з гілок влади 

здійснюється державна служба з урахуванням специфічних завдань та 

функцій, які їм властиві. Водночас правове регулювання проходження 

державної служби єдине для всіх. Так, характерними особливостями 

проходження державної служби є наступні: 

1) з практичної структурно-функціональної точки зору, 

проходження державної служби є триваючим процесом, що починається з 

виникнення державно-службових відносин, тобто з моменту заміщення 

службовцем державної посади, пов’язаним з подальшим просуванням особи 

по службі, підвищенням кваліфікації та атестацією службовців, і 

закінчується припиненням державно-службових відносин; 

2) особливі зміст та сутність проходження державної служби. Тобто в 

процесі виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків, 

управлінських та інших функцій реалізується правовий статус державного 

службовця; 

3) проходження державної служби встановлюється нормами права. 

Таким чином, як підінститут правового інституту державної служби воно 

об’єднує правові норми, що регулюють такі питання, як: а) заміщення 

державних посад; б) спеціальна професійна підготовка співробітників 

різних державних органів; в) сумісництво; г) реальне виконання 
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службовцями своїх посадових обов’язків і реалізація прав; д) порядок 

присвоєння кваліфікаційних розрядів, спеціальних звань; е) заохочення 

службовців і притягнення їх до юридичної відповідальності; є) атестація 

державних службовців, ж) просування (переміщення) по службі (кар’єрне 

зростання на конкурсній основі); з) умови служби, соціально-правовий 

захист (гарантії, пільги, компенсації) державних службовців, і) підстави та 

способи припинення державної служби тощо [30]. 

Наведені вище особливості дають можливість дійти висновку про те, 

що одним з основних складових елементів державної служби є процес 

проходження служби. Саме в період проходження державної служби 

відбувається взаємозв’язок між: державним службовцем і державою; 

державою (в особі державного службовця) і громадянами; державними 

службовцями, які працюють у державних органах різних рівнів і гілок 

влади; державними службовцями (державними органами) та структурами 

самоорганізації громадянського суспільства [328, с. 3]. 

О. П. Ноздрачов термін «проходження державної служби» трактує як 

будь-які переміщення на державній службі після первинного призначення 

на державну посаду (прийняття на державну службу) [302]. Ю. М. Старилов 

вважає, що проходження державної служби – це тривалий процес, який 

починається з виникнення державно-службових відносин, тобто з моменту 

заміщення посади державного службовця, з подальшим переміщенням 

працівника по службі, проведенням оцінки і атестації службовців, і 

закінчується припиненням державно-службових відносин [459]. 

В. С. Нечипоренко та Є. В. Охотський розглядають процес проходження 

державної служби як складову частину державної служби та реалізацію її 

соціальних функцій. Тобто це система дій та організаційних заходів, які 

спрямовані на реалізацію принципу рівного доступу до державної служби, 

визначають порядок і підстави прийняття на державну службу, 

випробування, виконання посадових повноважень, заохочення та 

застосування дисциплінарних стягнень, присвоєння класних чинів, 
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проведення конкурсів, атестацій, а також припинення державної служби 

[73; 307, с. 5–6]. 

Проходження державної служби ґрунтується на ключових, вихідних 

засадах державної служби, зокрема законності, верховенстві права, 

професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення 

рівного доступу до державної служби, політичної неупередженості, 

прозорості та стабільності. Саме на дотримання цих та інших принципів 

спрямована процедура проходження державної служби. 

Будь-який процес, що здійснюється в межах державного управління, 

потребує обов’язково правового регулювання. Як зазначалося вище, 

проходження державної служби – складна процедура, кожна стадія якої 

чітко регламентована. Відтак для з’ясування, які процеси регулюються 

адміністративно-правовими нормами, варто визначити стадії проходження 

державної служби. Не будемо спростовувати твердження з приводу того, що 

є певні дискусії та спори щодо стадійності проходження державної служби.  

Так, О. П. Коренєв під проходженням державної служби розуміє 

систему юридичних фактів, що приводять до виникнення, зміни та 

припинення державно-службових відносин. Це – прийняття (зарахування) 

на державну службу, атестація, переміщення, стимулювання службової 

діяльності працівників, відповідальність державних службовців, 

припинення державної служби [4, с. 132]. Але при такому формулюванні 

відсутнє розмежування етапів проходження державної служби та методів 

державного управління (наприклад, стимулювання та відповідальність 

державних службовців є методами впливу на державного службовця в 

процесі реалізації його завдань та функцій, проте це не є етапами 

проходження державної служби).  

Д. М. Бахрах зазначає, що проходження державної служби – це 

динаміка службового статусу особи, яка обіймає державну посаду, тобто її 

кар’єра [31, с. 241]. У свою чергу, П. Т. Павленчик під проходженням 

державної служби розуміє організаційно-правовий процес (від добору 
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кадрів, юридичного прийняття на державну службу і виникнення державно-

службових відносин, подальшого просування по службі до її припинення), 

що забезпечує реалізацію правового статусу державного службовця, 

комплектування якісного складу державних службовців та виконання ними 

посадових обов’язків [328, с. 5]. Етап просування по службі автор визначив 

як найбільшу за відрізком часу складну підсистему проходження державної 

служби в Україні, що поділяється на менші компоненти (служба на окремих 

посадах, у певній категорії посад, з відповідним рангом тощо), для яких 

характерні практично всі елементи проходження державної служби. 

Я. В. Мірошниченко, розглядаючи етапи проходження державної 

служби в окремих органах державної влади, визначив наступні: 1) вступ на 

державну службу, що включає в себе збір необхідної інформації, 

випробувальний термін, укладення контракту (договору), складання 

присяги; 2) присвоєння спеціального звання та переміщення по службі; 

3) просування по службі (кар’єрне зростання), атестація, професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації; 4) застосування по 

відношенню до державного службовця заходів заохочення та стягнення; 

5) припинення служби в державних органах [282, с. 234–236]. 

Ми, у свою чергу, проаналізувавши Закон України «Про державну 

службу», пропонуємо виділити такі етапи проходження державної служби: 

1) вступ на державну службу (призначення на посаду державної 

служби); 

2) прийняття присяги державного службовця; 

3) просування державного службовця по службі; 

4) оцінювання результатів службової діяльності; 

5) підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців; 

6) припинення державної служби. 

Надалі пропонуємо розглянути кожну стадію проходження державної 

служби в контексті адміністративно-правового регулювання. 
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1. Вступ на державну службу є гарантоване законом право 

громадянина, який досяг повноліття, вільно володіє державною мовою та 

якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:  

1) магістра – для посад категорій «А» і «Б»;  

2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В».  

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення 

громадянина України на посаду державної служби за результатами 

конкурсу. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в 

установленому законом порядку вимог до професійної компетентності 

кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його 

особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей 

для належного виконання посадових обов’язків.  

Так, конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії 

«А» проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Для 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

категорій «Б» і «В» керівником державної служби утворюється конкурсна 

комісія у складі голови і членів комісії [387].  

Під час засідання конкурсної комісії її члени: 1) вивчають результати 

проведеної службою управління персоналом перевірки документів 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби; 2) проводять 

відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку 

проведення конкурсу; 3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття 

вакантних посад з урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої 

професійної компетентності; 4) особисто оцінюють рівень професійної 

компетентності кандидатів та визначають в особистому порядку їхній 

загальний рейтинг; 5) за результатами складення загального рейтингу 

кандидатів визначають переможця конкурсу та другого за результатами 

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади. 

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість від її складу, воно оформляється протоколом, який 
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підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж 

протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в 

державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років 

[368]. 

Наведене дає підстави стверджувати, що на етапі вступу на державну 

службу конкурсна комісія реалізує державно-владні функції, що є 

безпосереднім предметом адміністративно-правового регулювання. Окрім 

того, на даному етапі реалізуються норми законних та підзаконних 

нормативно-правових актів, що є джерелами адміністративного права. 

Призначення на посаду державної служби. На посаду державної 

служби призначається переможець конкурсу. Відповідне рішення 

приймається:  

1) на посаду державної служби категорії «А» – суб’єктом 

призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, 

передбаченому Конституцією України, Законом України «Про державну 

службу» та іншими законами України;  

2) на посади державної служби категорій «Б» і «В» – керівником 

державної служби.  

За таких обставин можемо спостерігати безпосередню реалізацію 

владно-розпорядчих функцій органів публічної адміністрації.  

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається на 

підставі протоколу засідання конкурсної комісії, яке оформляється у формі 

акта. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може 

встановити випробування з метою перевірки відповідності державного 

службовця займаній посаді із зазначенням його строку.  

В адміністративному праві акти відіграють більш ніж суттєве 

значення, оскільки видання адміністративних актів є однією з основних 

форм державного управління. Це пов’язано з великою кількістю суспільних 

відносин у рамках предмета даної галузі права. Тому він є домінуючою 

юридичною формою діяльності (результатів діяльності) органів державної 
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влади. В даному випадку акт є рішенням індивідуальної дії, спрямованим на 

набуття, зміну та припинення прав та обов’язків особи. Спрямованість 

адміністративного акта на створення, зміну та припинення прав та 

обов’язків особи дозволяє відрізняти від адміністративного акта офіційні 

документи, які не мають таких юридичних наслідків (наприклад, різні 

довідки) [191, с. 245]. 

2. Прийняття присяги державного службовця. Особа, призначена на 

посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного 

службовця та з цього моменту набуває статусу державного службовця. У 

свою чергу, служба управління персоналом у день призначення особи на 

посаду державної служби організовує проведення даного заходу, а також 

ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього 

службового розпорядку та посадовою інструкцією. 

Прийняття присяги є адміністративно-правовою формою (нарівні з 

виданням адміністративного акта) державного управління. Варто 

акцентувати увагу на тому, що саме форми управлінської діяльності в 

процесі державного управління відіграють важливу роль, оскільки за їх 

допомогою забезпечуються додержання встановленого порядку управління, 

гласність і прозорість діяльності, зміцнення законності тощо [10, с. 307]. В 

даному випадку прийняття присяги державним службовцем є правовою 

формою управління (юридично значущою дією), оскільки спричиняє 

виникнення конкретного юридичного результату, тобто є юридичним 

фактом, що породжує адміністративно-правові відносини. 

3. Просування державного службовця по службі. Просування по 

службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних зі 

службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби 

та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм 

присвоюються. Порядок присвоєння рангів державних службовців та 

співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових 

осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними 
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рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

Просування державного службовця по службі здійснюється з 

урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за 

результатами конкурсу відповідно до Закону України «Про державну 

службу». Окрім того, державний службовець з урахуванням його 

професійної підготовки та професійної компетентності може бути 

переведений без обов’язкового проведення конкурсу:  

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому 

державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному 

пункті), – за рішенням керівника державної служби;  

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному 

органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за 

рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого 

переводиться державний службовець, та керівника державної служби в 

державному органі, до якого переводиться державний службовець [368].  

За даних обставин ми знову ж таки можемо спостерігати за 

прийняттям вольового управлінського рішення органом державної влади, 

що входить до предмета адміністративно-правового регулювання. 

4. Оцінювання результатів службової діяльності. Результати 

службової діяльності державних службовців щороку підлягають 

оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також 

з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, 

виявлення потреби у професійному навчанні. Воно проводиться на підставі 

показників результативності, ефективності та якості, визначених з 

урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також 

дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері 

запобігання корупції. 

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 

які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», здійснюється 
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безпосереднім керівником державного службовця та керівником 

самостійного структурного підрозділу. Оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців, які займають посади державної служби 

категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення. Відповідно висновок 

щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом 

(розпорядженням) суб’єкта призначення. 

5. Підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. Відповідно до ч.ч. 1, 2 та 8 ст. 48 Закону України «Про 

державну службу» та п. 2 Порядку стажування державних службовців, 

затвердженого наказом Нацдержслужби від 3 березня 2016 р. № 48 [388], 

державним службовцям створюються умови для підвищення рівня 

професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке 

проводиться постійно. Воно проводиться за рахунок коштів державного 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему 

підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, 

зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у 

встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, 

організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати 

освітні послуги, у тому числі за кордоном. 

Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом 

Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців здійснює Національна академія державного управління при 

Президентові України – вищий навчальний заклад з особливими умовами 

навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на 

утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію 
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професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації 

державних службовців на робочому місці або в інших установах 

(організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати 

послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних 

службовців, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, фізичних осіб. Необхідність професійного навчання державного 

службовця визначається його безпосереднім керівником та службою 

управління персоналом державного органу за результатами оцінювання 

службової діяльності. Служба управління персоналом узагальнює потреби 

державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та 

підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику 

державної служби. Порядок стажування державних службовців 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби [368; 

434, с. 110]. 

6. Припинення державної служби. Державна служба припиняється: 

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження; 2) у разі 

закінчення строку призначення на посаду державної служби; 3) за 

ініціативою державного службовця або за угодою сторін; 4) за ініціативою 

суб’єкта призначення; 5) у разі настання обставин, що склалися незалежно 

від волі сторін; 6) у разі незгоди державного службовця на проходження 

державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов; 7) у разі досягнення 

державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено 

законом; 8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» [405]. 

Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи 

переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з 

виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій суб’єктом 

призначення у відповідному державному органі. Уповноважена особа 

зобов’язана прийняти справи і майно. Факт передачі справ і майна 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16/paran13#n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується 

уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом 

відповідного державного органу та державним службовцем, який 

звільняється. Один примірник акта видається державному службовцю, який 

звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової 

справи цього державного службовця. 

Як бачимо, державна служба пов’язана з повсякденним вирішенням 

управлінських завдань: збиранням, аналізом і узагальненням інформації, 

розробленням проектів альтернативних і адекватних рішень, законів, указів, 

контролем їх виконання, задоволенням потреб населення, що 

врегульовуються державою, тощо. Відтак проходження державної служби в 

Україні є беззаперечною складовою предмета адміністративно-правового 

регулювання. 

 

 

3.2. Відносини проходження державної служби в Україні, які 

регулюються нормами адміністративного права 

 

Державна служба в Україні, як уже неодноразово наголошувалося, є 

складним соціально-політичним явищем. Політична складова проявляється 

в тому, що державна служба виникла внаслідок об’єктивної необхідності 

для політичної влади мати спеціальний апарат управління, здатний 

реалізовувати державну волю за рахунок здійснення чітко визначених 

функцій. З цією метою із загальної кількості людей виокремлювалась 

спеціальна група, яка забезпечувала виконання таких завдань і функцій. 

При цьому остання наділялись привілейованим становищем та була 

надійним знаряддям здійснення державної політики. За таких обставин, як 

зазначає О. Ю. Оболенський, і виникла державна служба як спеціалізована 

сфера діяльності державних службовців. Автор акцентує увагу і на тому, що 

розвинена державна служба виникає на такій стадії розвитку державності, 
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коли відбувається істотний поділ праці між владою і апаратом управління, 

між особами, що обіймають політичні посади, і тими, хто виконує свої 

обов’язки в системі державної служби на професійній основі. Влада, що 

представлена політичною елітою, бере на себе функцію вироблення 

внутрішньої і зовнішньої політики, апарат управління, чиновники, 

відповідно, функцію реалізації та забезпечення цієї політики [306, с. 26].  

Соціальна ж складова проявляється за рахунок того, що інститут 

державної служби існує між людьми – для забезпечення соціального 

порядку та рівності, а також формується та організовує спільну діяльність 

цих же людей за рахунок осіб, що були зараховані на службу в органи 

державної влади. Виступаючи елементом загальної суспільної структури, 

державна служба має ряд особливостей, властивих їй як соціальному 

інституту, а саме:  

1) є особливою сферою професійної діяльності, яка направлена на 

забезпечення та реалізацію завдань органів державної влади;  

2) є тією сполучною ланкою, що забезпечує взаємозв’язок між 

державою та громадянином, а враховуючу ту обставину, що людина є 

найважливішою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), 

діяльність усіх державних органів направлена на забезпечення та захист її 

прав, свобод і законних інтересів. Це твердження є фундаментальним та 

основоположним, незалежно від статусу та рівня державного органу та його 

службовців;  

3) є відображенням взаємозв’язків між суб’єктами громадянського 

суспільства і держави і показником розвитку такого суспільства. 

Соціальна складова інституту проходження державної служби 

обумовлює виникнення організаційних зв’язків між учасниками, 

залученими до цього процесу. Конституція України закріплює демократичні 

правові стандарти взаємовідносин держави в особі її органів і особи. Таким 

чином відносини набувають статусу правовідносин, які забезпечуються, 

гарантуються та охороняються державою. Правовідносини належать до 
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найбільш фундаментальних категорій права загалом і  адміністративного 

права зокрема. Саме в правовідносинах, на думку В. К. Колпакова, воно 

існує, діє і живе. Правовідносини є головним об’єктом наукового 

осмислення щодо формування адміністративно-правової доктрини, 

емпіричною базою для виведення і формулювання теоретичного ядра галузі 

– предмета адміністративного права [238, с. 101]. 

Адміністративно-правовими, відносини стають за рахунок реалізації 

волі держави та зазвичай формуються в особливій сфері суспільного буття, 

а саме: публічному адмініструванні, що є результатом здійснення органами 

державної влади своїх повноважень та функцій. За таких обставин суб’єкти 

вступають у правові зв’язки між собою на паритетних засадах, що 

знаходить своє відображення у формі адміністративно-правового акта.  

Таким чином, нормативною підставою виникнення адміністративно-

правових відносин є адміністративно-правова норма. Внаслідок цього 

суб’єкти (адресати норм) не можуть відмовитись від вступу в 

правовідносини, а також не можуть вийти за межі державних настанов та 

приписів, якими регламентовано їх взаємні права та обов’язки [10, с. 126]. 

Ця особливість адміністративних правовідносин безпосередньо випливає із 

самого змісту предмета адміністративного права. 

У свою чергу, реалізація державно-службових відносин – це 

найважливіший елемент інституту державної служби, оскільки на цьому 

часовому відрізку реалізується правовий статус державного службовця. 

Вона передбачає послідовну зміну державним службовцем посад, зміну 

багатьох чинників, що характеризують державно-службове правове 

становище службовців [306, с. 276]. 

Аналіз відносин проходження державної служби, які регулюються 

нормами адміністративного права, варто розпочати з дослідження 

адміністративних правовідносин як загальноправової категорії. Так, 

суспільні відносини, що регулюються нормами адміністративного права, 
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мають багато властивостей, які дозволяють відрізняти їх від правовідносин, 

що регулюються іншими галузями права. Ними є наступні: 

1) такі відносини є однією з форм існування соціальних відносин; 

2) виникають з приводу здійснення виконавчо-розпорядчої 

діяльності, тобто права і обов’язки сторін в них завжди пов’язані з цією 

діяльністю; 

3) в них завжди беруть участь спеціальні суб’єкти (органи державної 

влади) або їх представники, наділені державно-владними повноваженнями; 

4) як правило, завдяки участі спеціальних суб’єктів адміністративно-

правові відносини мають владний характер. Проте вони можуть 

реалізовуватися і на засадах рівності сторін, де кожна сторона зобов’язана 

виконувати конкретні вимоги правової норми; 

5) виникають за ініціативи будь-якої зі сторін, згода іншої, 

здебільшого, не вимагається; 

6) у разі виникнення спорів, конфліктів між сторонами таких 

відносин, вони вирішуються, як правило, в адміністративному порядку, 

тобто вищими органами виконавчої влади або посадовими особами. Певна 

річ, судовий порядок розгляду спорів також використовується; 

7) санкції, що застосовуються до сторін адміністративно-правових 

відносин за порушення ними своїх прав та обов’язків, – це, як правило, 

заходи адміністративного примусу, адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності, може мати місце матеріальна або кримінальна 

відповідальність; 

8) відповідальність сторін за неналежне виконання своїх обов’язків 

настає перед державою, а не перед іншою стороною правовідносин [10, 

с. 127]. 

Окрім перерахованих вище властивостей, за якими адміністративно-

правові відносини розпізнаються зовні, зсередини ці відносини мають 

широку типологію. Проведення видової класифікації адміністративно-

правових відносин є одним із найпоширеніших прийомів, до якого вдаються 
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вчені під час дослідження адміністративного права. Тому в наукових і 

навчальних джерелах можемо зустріти найрізноманітніші за назвою та 

змістом критерії визначення типових відносин адміністративного права. 

Проте будемо акцентувати увагу на тому, що, на відміну від типології, самі 

критерії класифікації цих суспільних відносин залишаються, переважно, 

стабільними. 

Отже, за характером управлінських зв’язків виділяють наступні види 

правовідносин:  

1) відносини, що безпосередньо виражають сутність виконавчої 

влади. В рамках такого роду відносин відповідний суб’єкт виконавчої влади 

здійснює безпосереднє управління (впорядкування), вплив на поведінку 

керованих учасників цих відносин. Природно, що саме їм належить 

провідна роль у загальній системі адміністративно-правових відносин. Це, 

перш за все, відносини між вищестоящими і нижчестоящими ланками 

механізму виконавчої влади, між керівниками і підлеглими їм по службі 

працівниками адміністративно-управлінського апарату, між виконавчими 

органами (посадовими особами) і громадянами, громадськими 

об’єднаннями, державними і недержавними підприємствами і установами, 

на яких чинним законодавством покладаються певні адміністративно-

правові обов’язки; 

2) відносини, які складаються за рамками безпосереднього керуючого 

впливу, але пов’язані з його здійсненням. Вони мають допоміжне значення 

по відношенню до першого виду адміністративно-правових відносин, що, 

однак, не зменшує їх значущості. Так, виконавчі органи часто вступають у 

відносини один з одним з приводу узгодження різних питань або для 

підготовки спільних управлінських дій і т.п. Такого роду управлінські 

зв’язки служать організаційно-правовою передумовою власне 

владовідносин. Якщо відобразити ці зв’язки формулою, то маємо такі 

варіанти: «суб’єкт – об’єкт» – перший варіант правовідносин та «суб’єкт – 

суб’єкт» – другий.  
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Фактично, мова йде про основні й неосновні управлінські зв’язки. 

Вони отримали в науковій та навчальній літературі з адміністративного 

права специфічне найменування, а саме: вертикальні і горизонтальні 

відносини. В основу такого їх розподілу покладено юридичний характер 

взаємодії їх учасників. 

Вертикальні адміністративно-правові відносини найбільш характерні 

для сфери державного управління, оскільки найбільшою мірою виражають 

зміст адміністративно-правового регулювання, а також типові для 

державно-управлінської діяльності управлінські зв’язки. Суть їх полягає в 

наступному: в однієї сторони є юридично-владні повноваження, яких немає 

в іншої сторони правовідносин. Це відносини, що виникають між 

супідрядними сторонами і виражають юридичну залежність однієї сторони 

від іншої. Отже, в них відсутня юридична рівність сторін. Такі відносини 

часто називають владними. Владною стороною виступає, що є цілком 

закономірним, відповідний суб’єкт виконавчої влади, що дозволяє йому 

здійснювати безпосередній управлінський вплив на поведінку керованих 

суб’єктів. 

Сам термін «управлінська вертикаль» зумовлює виокремлення ряду 

адміністративно-правових відносин у системі вертикальних та передбачає 

різноманітні варіанти вираження подібних відносин. Звернемо увагу на 

найбільш чітко виражені з них:  

1) у всіх варіантах вертикальних адміністративно-правових відносин 

чітко виявляється провідний показник управлінських зв’язків, тобто 

юридична нерівність сторін. У руках керуючої сторони завжди 

зосереджується той чи інший обсяг юридично-владних повноважень, що 

тільки їй дає можливість виступати в подібних відносинах як суб’єкт 

державно-управлінської діяльності; 

2) юридична нерівність сторін вертикальних адміністративно-

правових відносин знаходить своє вираження в юридичній залежності 

однієї сторони від іншої. Це є наслідком того, що тільки керуюча сторона 
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наділена повноваженнями вирішувати всі питання, що виникають у 

керованій сфері;  

3) нерівність сторін у вертикальних адміністративно-правових 

відносинах передбачає вольове підпорядкування;  

4) підпорядкованість (супідрядність) у вертикальних адміністративно-

правових відносинах виражається по-різному, хоча нерівність сторін у 

юридичному сенсі зберігається у всіх випадках [234]. 

Таким чином, для вертикальних адміністративно-правових відносин 

характерною властивістю їх здійснення є безпосередній керуючий вплив і 

пріоритетне значення юридично вираженої волі однієї сторони, тобто 

суб’єкта державно-управлінської діяльності. 

Горизонтальні адміністративно-правові відносини є відносинами, що 

виникають між непідпорядкованими органами державної влади, 

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 

громадянами. Іншими словами, це відносини, учасники яких не 

перебувають у підпорядкуванні один одного. Можливість виникнення таких 

правовідносин у сфері державного управління означає, що, крім 

специфічних особливостей, похідних від владної природи державно-

управлінської діяльності, адміністративно-правове регулювання враховує і 

загальні закономірності дії норм права. Для того щоб віднести певні 

правовідносини до горизонтальних, необхідно враховувати наступні 

важливі обставини. Перш за все, повинна бути відсутня будь-яка форма 

юридичної залежності однієї сторони відносин від іншої. При цьому не слід 

забувати, що відсутність співпідпорядкованості сторін далеко не завжди 

ототожнюється з юридичною рівністю.  

Наочно горизонтальність подібних відносин можемо спостерігати між 

громадянами і органами виконавчої влади (посадовими особами) у випадках 

оскарження громадянином неправомірних дій суб’єктів державно-

управлінської діяльності; між громадянами, юридичними особами і 
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державними органами у випадках, коли перші притягуються до 

адміністративної відповідальності, тощо. 

Такий характер властивий усім відносинам, предметом яких є 

конкретний адміністративно-правовий спір або задоволення суб’єктивних 

прав фізичних та юридичних осіб у процесі державно-управлінської 

діяльності. Але в цьому і полягає специфіка адміністративно-правових 

відносин у цілому, горизонтальність, що припускає юридичну рівність 

сторін, «не вічна». Вона проявляється до певного моменту – до того, як 

повноважний суб’єкт виконавчої влади виносить одностороннє юридично-

владне рішення щодо предмета спору. З цього моменту горизонтальність 

поступається місцем вертикальності, тобто переростає в неї [234]. На цій 

основі цілком прийнятним є наступний висновок: горизонтальні за своїм 

характером та змістом адміністративно-правові відносини можуть 

складатися як певна передумова вертикальних відносин. Вони, як правило, 

передують їм. 

Наступним критерієм класифікації адміністративно-правових 

відносин є їх поділ на регулятивні та правоохоронні. До регулятивних 

правовідносин належать ті, що пов’язані з реалізацією «позитивної» функції 

адміністративного права. Це надання адміністративних послуг, організація 

роботи апарату управління, керівництво нижчими структурами, 

задоволення запитів громадян тощо. Регулятивні відносини 

адміністративного права становлять переважну більшість відносин владно-

управлінської сфери. В межах регулятивних правовідносин можуть 

виникати також організаційно-системні, організаційно-структурні та 

організаційно-фукнціональні відносини. 

Особливість охоронних відносин адміністративного права полягає в 

тому, що їхня дія охоплює всю владно-управлінську сферу, вони пов’язані з 

реалізацією правоохоронної функції адміністративного права. Найбільш 

відомими є адміністративно-деліктні правовідносини в структурі 
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правоохоронних. Вони виникають з приводу притягнення до 

відповідальності за адміністративні проступки. 

Проаналізувавши окремі загальнотеоретичні види відносин, щодо 

яких застосовується адміністративно-правове регулювання, можна 

сформувати доктринальну класифікацію суспільних відносин, що 

виникають у сфері проходження державної служби та врегульовуються 

нормами адміністративного права. Отже, залежно від сфери реалізації 

адміністративно-правових норм можна виділити такі види суспільних 

відносин (вони переважно відповідатимуть етапам проходження державної 

служби, що надасть можливість забезпечити єдину наукову концепцію 

розділу): 

 відносини, пов’язані з проведенням конкурсу на зайняття 

вакантної посади державного службовця. Прийняття на державну службу – 

це призначення особи на будь-яку посаду державного службовця з 

виникненням державно-службових відносин. Йдеться про призначення на 

посаду державного службовця осіб, які до цього не перебували на 

державній службі, або перебували на ній раніше, а потім з різних причин 

припинили її і на час нового вступу не мали статусу державного службовця 

[307, с. 11].  

З урахуванням процесуального підходу прийняття на державну 

службу – це етап у системі проходження державної служби, до якого, крім 

прийняття на державну службу, включаються також процедури, пов’язані з 

добором та підготовкою кадрів для державної служби. В даному випадку 

виникають відносини, спрямовані на організацію та проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної служби, метою якого є добір осіб, 

здатних професійно виконувати посадові обов’язки.  

Основними суб’єктами цих правовідносин є громадянин, який виявив 

бажання проходити державну службу, та члени конкурсної комісії (не 

менше п’яти осіб). До роботи конкурсної комісії можуть залучатися 

державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники, 
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науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного 

органу первинної профспілкової організації за її наявності. У ході своєї 

діяльності конкурсна комісія: 1) приймає та розглядає документи, подані 

для участі в конкурсі; 2) вивчає результати проведеної службою управління 

персоналом перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад 

державної служби; 3) проводить оцінювання кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби; 40 складає рейтинговий список 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби; 5) проводить 

відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку 

проведення конкурсу [387]; 6) проводить співбесіду з кандидатами на 

зайняття вакантних посад з урахуванням результатів тестування для 

уточнення їхньої професійної компетентності; 7) особисто оцінює рівень 

професійної компетентності кандидатів та визначає в особистому порядку 

їхній загальний рейтинг; 8) за результатами складення загального рейтингу 

кандидатів визначає переможця конкурсу та другого за результатами 

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади; 

 відносини, пов’язані з призначенням на посаду державного 

службовця. На посаду державної служби призначається переможець 

конкурсу. Прийняття на службу загалом вважається першим і 

найважливішим питанням стосовно якості кадрових ресурсів у будь-якій 

організації – державній чи приватній. Прийняття на службу за професійним 

рівнем забезпечує організації відбір кращих наявних кандидатів, після чого 

всі питання діяльності, пов’язаної з управлінням кадровими ресурсами – 

включення в роботу, навчання, мотивацію, етичну поведінку, 

винагородження – вирішувати легше. Це також забезпечує високу якість 

виконуваної роботи. 

Відповідно до ч. 3 ст. 21 та ч. 5 ст. 36 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; 
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– повторно – з дня призначення на посаду. 

За таких обставин суб’єктами правовідносин є громадянин та суб’єкт 

призначення. Так, рішення про призначення приймається: 1) на посаду 

державної служби категорії «А» – суб’єктом призначення, визначеним 

Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому 

Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та 

іншими законами України; 2) на посади державної служби категорій «Б» і 

«В» – керівником державної служби; 

 відносини, пов’язані з прийняттям Присяги державного 

службовця. Відповідно до ч. 5 ст. 31 та ч. 2 ст. 36 Закону України «Про 

державну службу» особа, яка вперше призначена на посаду державної 

служби, складає Присягу державного службовця у день свого призначення 

на посаду державної служби. Така процедура здійснюється у присутності 

державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її 

призначено, представників служби управління персоналом відповідного 

державного органу, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення 

[434, с. 65]. 

Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду 

державної служби організовує складення Присяги державного службовця 

особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також 

ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього 

службового розпорядку та посадовою інструкцією. 

Відповідно, основними суб’єктами реалізації цих правовідносин є 

громадянин, який вперше призначається на державну службу, та служба 

управління персоналом; 

 відносини, пов’язані з призначенням випробувального терміну. В 

акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити 

випробування з метою перевірки відповідності державного службовця 

займаній посаді із зазначенням його строку. Якщо особа вперше 

призначається на посаду державної служби, то встановлення випробування 
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є обов’язковим. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення 

випробування (може бути встановленим до 6 місяців), вона вважається 

такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому 

разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу 

кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо 

конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться 

повторний конкурс. 

Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з 

посади до закінчення строку випробування у разі встановлення 

невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі п. 2 ч. 1 

ст. 87 Закону України «Про державну службу». При цьому він зобов’язаний 

попередити державного службовця про звільнення у письмовій формі не 

пізніш як за сім календарних днів із зазначенням підстав невідповідності 

займаній посаді; 

 відносини, пов’язані із забезпеченням управління державною 

службою. Систему суб’єктів управління державною службою становлять: 

1) Кабінет Міністрів України; 2) центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби; 3) Комісія з питань вищого корпусу державної служби та відповідні 

конкурсні комісії; 4) керівники державної служби; 5) служби управління 

персоналом [368]; 

 відносини у сфері просування по службі. Просування по службі 

державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади 

на конкурсній основі чи за іншою процедурою, встановленою законами 

України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом присвоєння 

державному службовцю більш високого рангу. За час перебування на 

службі більшість державних службовців змінює посади як у межах одного 

органу, так і в зв’язку з переходом до інших органів. Право державного 

службовця на просування по службі покладає на державні органи обов’язок 

його забезпечувати. Цей обов’язок означає, що державний орган чи 
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посадова особа під час винесення рішення про просування по службі 

повинні виходити з ділових якостей кандидата на просування, його 

службових заслуг, у тому числі результатів і стажу служби, рівня 

кваліфікації тощо, і, спираючись лише на його професійні якості, не 

перешкоджати йому в просуванні у рамках державно-службових і 

фінансових можливостей органу державної влади [306, с. 301–302]; 

 відносини у сфері стажування державного службовця. З метою 

підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може 

проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до 

шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному 

органі або за кордоном відповідно до законодавства. Керівник державного 

органу зобов’язаний забезпечити зберігання за державним службовцем його 

посади та заробітної плати на строк стажування. Порядок стажування 

державних службовців визначається центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби. На період стажування в державному органі за стажистом 

закріплюється державний службовець, відповідальний за стажування. За 

результатами стажування у державному органі стажисту видається довідка 

для подання за основним місцем роботи [378]; 

 відносини, пов’язані з переведенням та відрядженням державного 

службовця. Державний службовець з урахуванням його професійної 

підготовки та професійної компетентності може бути переведений без 

обов’язкового проведення конкурсу:  

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому 

державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному 

пункті) (в даному випадку рішення приймає керівник державної служби);  

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному 

органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті) (в 

цьому випадку рішення приймають як керівник державної служби в 

державному органі, з якого переводиться державний службовець, так і 
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керівник державної служби в державному органі, до якого переводиться 

державний службовець). Але варто акцентувати увагу на тому, що в даних 

правовідносинах обов’язково враховується воля державного службовця. 

Переведення здійснюється лише за його згодою. 

Державний службовець може бути також направлений у службове 

відрядження для виконання своїх посадових обов’язків поза межами 

постійного місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів 

міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших 

країнах або органів влади іноземних держав у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. При реалізації даних правовідносин керівник 

державної служби визначає місце, строк відрядження, режим роботи у 

період відрядження та завдання до виконання. Якщо строк відрядження 

перевищує той, максимальна межа якого перевищує встановлений чинним 

законодавством термін, відрядження можливе лише за письмовою згодою 

державного службовця; 

 відносини, пов’язані із зміною істотних умов державної служби. 

Характеризуючи ці правовідносини, варто зазначити, що про зміну істотних 

умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного 

службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов 

державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати. У разі 

незгоди державного службовця на продовження проходження державної 

служби у зв’язку із зміною істотних умов державної служби він подає 

керівнику державної служби заяву про звільнення на підставі п. 6 ч. 1 ст. 83 

Закону України «Про державну службу» або заяву про переведення на іншу 

запропоновану йому посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня 

ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов державної служби. 

У разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної 

служби він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, 

визначеному ст. 11 вказаного вище Закону. За таких обставин може 

з’явитися третя сторона правовідносин; 
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 відносини у сфері оцінювання результатів службової діяльності. 

Суспільство зацікавлене в наданні якісних державних послуг та очікує 

професійної результативної діяльності державних службовців незалежно від 

політичних впливів чи міркувань. Відтак оцінювання діяльності державних 

службовців є важливим інструментом забезпечення об’єктивного контролю 

за результатами діяльності органів влади. Тому результати службової 

діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для 

визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою 

прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, 

виявлення потреби у професійному навчанні.  

Суб’єктний склад (окрім самого державного службовця) є наступним: 

безпосередній керівник державного службовця та керівник самостійного 

структурного підрозділу оцінюють результати службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій 

«Б» і «В», та суб’єкт призначення, який здійснює оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «А». 

Змістом цих правовідносин є поліпшення добору і розстановки кадрів, 

розвиток ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення 

їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку, 

планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації 

діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, 

виявлення організаційних проблем та оперативного реагування на них, 

аналіз виконання посадових інструкцій [306, c. 312]; 

 відносини у сфері підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців. Державним службовцям створюються умови для 

підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного 

навчання, яке проводиться постійно. Професійне навчання державних 

службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1444139404274774#n86
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1444139404274774#n86
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1444139404274774#n92
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перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому 

законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях 

незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у 

тому числі за кордоном.  

Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на 

утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію 

професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації 

державних службовців на робочому місці або в інших установах 

(організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати 

послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних 

службовців, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, фізичних осіб [368]. 

Указані правовідносини характеризуються широким колом суб’єктів, 

оскільки, окрім державного службовця, який направляється на підвищення 

професійної компетенції, та безпосереднього керівника та служби 

управління персоналом державного органу, які визначають необхідність 

професійного навчання державного службовця, залучаються також 

Національна академія державного управління при Президентові України, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Нацдержслужба, 

Міністерство закордонних справ, місцеві державні адміністрації, органи 

судової влади і прокуратури, інші органи державної влади [417, 99]; 

 відносини у сфері притягнення державних службовців до 

юридичної відповідальності. Відповідальність державних службовців настає 

за порушення законності та службової дисципліни, невиконання або 

неналежне виконання ними посадових обов’язків. Зміст її полягає в 

застосуванні до державних службовців тих чи інших покарань, стягнень, 

передбачених законодавством, за винне вчинення ними правопорушень. 

Залежно від характеру вчинюваного протиправного діяння та суспільно 

шкідливих/небезпечних наслідків, державний службовець уповноваженим 
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на те органом може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, 

адміністративної та кримінальної відповідальності. У рамках зазначених 

правовідносин домінуючим є застосування заходів державного примусу по 

відношенню до державного службовця; 

 відносини у сфері припинення державної служби. Припинення 

державно-службових відносин – це тимчасове чи постійне припинення 

професійної діяльності на посаді державного службовця.  

Припинення державно-службових відносин з ініціативи державного 

службовця – це розірвання контракту (договору) про службу з волі 

державного службовця, тоді як припиненням державно-службових відносин 

з ініціативи органу державної влади є розірвання трудової угоди з 

ініціативи органу чи його керівника. У даному разі причини припинення 

державно-службових відносин чітко регламентовані трудовим 

законодавством і законодавством про державну службу. 

В контексті викладеного Ю. О. Оболенський формує підстави 

припинення державно-службових відносин за джерелом волевиявлення. З 

цього погляду підставами припинення державно-службових відносин є такі 

види юридичних фактів:  

1) події – обставини, які породжують підстави для припинення 

державної служби і не залежні ні від державного службовця, ні від органу 

державної влади, до компетенції якого входить прийняття і звільнення 

державного службовця (до них належать: загибель державного службовця 

під час виконання службових обов’язків; невідома відсутність державного 

службовця, що визначена у встановленому порядку; смерть державного 

службовця);  

2) дії органу державної влади (посадової особи), до компетенції якого 

входить прийняття і звільнення державного службовця, спрямовані на 

припинення державно-службових відносин. Це – усі види звільнення з 

ініціативи органу (керівника органу);  
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3) дії державного службовця, спрямовані на припинення державно-

службових відносин з державним органом. До них належать усі види 

звільнення з ініціативи державного службовця;  

4) дії органу державної влади і державного службовця, спрямовані на 

припинення державно-службових відносин. До них належить звільнення за 

згодою сторін [306, с. 326]. 

Проведений аналіз відносин, що виникають у ході проходження 

державної служби і регулюються нормами адміністративного права, 

дозволяє дійти таких висновків: 

– по-перше, відносини, що виникають у ході проходження державної 

служби, є відображенням головних етапів проходження державної служби; 

– по-друге, такі відносини є різноманітними за характером, колом 

учасників та методами правового регулювання; 

– по-третє, провідну роль у реалізації таких відносин відіграє метод 

владних приписів; 

– по-четверте, відносини, що виникають у ході проходження 

державної служби, регламентуються великою кількістю нормативно-

правових актів різної юридичної сили; 

– по-п’яте, такі відносини виникають лише на підставі 

адміністративно-правового акта; 

– по-шосте, особливість суб’єктного складу відносин, що виникають у 

ході проходження державної служби, пов’язана з обов’язковою участю 

органу державної влади. 

 

 

3.3. Система та зміст адміністративного законодавства у сфері 

проходження державної служби в Україні 

 

Будь-яка сфера суспільних відносин потребує правого врегулювання. 

Обумовлюється це необхідністю упорядкувати ці відносини та спрямувати 



 196 

їх на досягнення конкретного соціального блага. Саме завдяки праву 

діяльність суб’єктів правовідносин набуває регулюючого впливу, що дає 

можливість забезпечити реалізацію головної мети державного управління – 

упорядкування суспільних відносин з метою виконання завдань і функцій 

держави.  

У випадках настання певних юридичних фактів усі складові галузі 

адміністративного права (адміністративно-правові норми, правові інститути 

та підгалузі) переходять до безпосередньої дії усіма своїми заходами впливу 

на певні групи, комплекси суспільних відносин, поведінку відповідних 

суб’єктів. При цьому самі суб’єкти беруть активну участь в 

адміністративно-правовому регулюванні. Залежно від юридичного 

характеру адміністративно-правового впливу вони реалізують його за 

допомогою виконання, використання або дотримання правових норм. 

Уповноважені суб’єкти, ті, які наділені адміністративною владою, 

реалізують заходи впливу також за допомогою правозастосовної діяльності. 

Таким чином, у процесі дії адміністративного права виникає 

адміністративно-правове регулювання.  

У даному контексті варто звернути увагу на те, що таке регулювання 

має здійснюватися системно, наслідком чого є поява системи правових 

актів, що містять правові норми, завдяки яким, власне, і здійснюється 

правовий вплив на відповідні суспільні відносини. Системність є 

властивістю права. С. С. Алексєєв з цього приводу цілком обґрунтовано 

звернув увагу на те, що право є органічною системою, воно є «фізично» 

неподільним, цілим явищем, що проявляється в системності права, його 

внутрішній юридичній узгодженості [15]. 

Отже, правове регулювання є складною юридичною категорією. Воно 

є чи не найголовнішим предметом дослідження у будь-якій зі сфер 

суспільного буття [123]. Обумовлюється це тим, що саме завдяки правовому 

регулюванню формуються властивості досліджуваного об’єкта та 

визначається його місце в правовій дійсності. Що ж включає в себе правове 
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регулювання та яким чином воно пов’язане з адміністративним 

законодавством у сфері проходження державної служби в Україні – 

спробуємо з’ясувати в рамках даного розділу дисертаційного дослідження. 

З приводу формування суті та змісту правового регулювання свого 

часу висловлювався Р. Я. Демків, який на підставі аналізу наукової 

літератури з теорії права цілком обґрунтовано вказував, що правове 

регулювання здебільшого розуміється в широкому та вузькому значеннях. 

Узагальнюючи точки зору з цього приводу, вчений зазначає, що прибічники 

широкого значення переконані в тому, що правове регулювання – це всі 

форми впливу держави на свідому поведінку осіб – суб’єктів суспільних 

відносин за допомогою різноманітного спектру чинників: норм права, актів 

застосування права, юридичних договорів, правовідносин, забезпечення 

реалізації норм права, у тому числі примусовою силою держави, законності 

і правопорядку тощо. Прихильники протилежної думки вважають, що 

правове регулювання – один зі способів упорядкування суспільних 

відносин, який зводиться до нормативно встановлених стандартів, меж 

належної та можливої поведінки [89; 105, с. 169–170]. 

Ю. А. Тихомиров розглядає правове регулювання як ефективний 

регулятор суспільних відносин через застосування певних критеріїв закону, 

за допомогою яких можливо досягти належного правового впливу на 

суспільні процеси з урахуванням фактору часу [478, с. 26]. В. М. Сирих 

стверджує, що правове регулювання – це діяльність держави і суспільства, 

здійснювана в процесі підготовки й прийняття норм права, їх реалізації в 

конкретних відносинах [466, с. 148]. 

В. В. Лазарєв доводить, що право існує остільки, оскільки воно 

впливає на учасників правового спілкування, виявляє активність у 

суспільному середовищі, правове регулювання є частиною (аспектом) дії 

права, яка характеризує спеціально-юридичний вплив права на поведінку й 

діяльність його адресатів, але безпосередньо з ними ще не пов’язана. 

Внаслідок правової регуляції формується юридична основа, визначаються 
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фіксовані в правових веліннях орієнтири для організації діяльності 

учасників регулятивних відносин та досягнення фактичних цілей права 

[311, с. 121]. 

Також у юридичній науці правове регулювання розглядається як 

встановлення правових норм та підпорядкування останнім відповідних 

суспільних відносин шляхом спрямування поведінки їх учасників [251, с. 

12–13; 204, с. 298]. З цією позицією важко не погодитись, оскільки правова 

система нашої держави належить до континентальної правової системи, де 

норма права є номінальною одиницею. Вважається, що норма права в 

універсальній формі встановлюється для невизначеної кількості випадків, 

вона дозволяє законодавцю в необхідних випадках ефективніше втручатись 

в ситуації і орієнтувати суспільство на досягнення певних цілей [479, с. 81–

82]. Завдяки цьому правове регулювання набуває таких ознак, як 

загальність, стабільність, конкретність, обов’язковість, державна 

примусовість, прогнозованість та гарантованість тощо. 

С. О. Комаров, досліджуючи правове регулювання та механізм його 

реалізації, стверджував, що правове регулювання являє собою тривалий 

процес, який розпадається на стадії, на кожній із яких працюють особливі 

юридичні засоби, які у сукупності і становлять механізм правового 

регулювання. З точки зору вченого, воно охоплює наступні стадії:  

1) прийняття норми права та її загальний вплив; 

2) виникнення суб’єктивних прав і суб’єктивних юридичних 

обов’язків;  

3) реалізація суб’єктивних прав і суб’єктивних юридичних обов’язків, 

втілення їх у конкретній практичній поведінці учасників суспільних 

відносин;  

4) застосування права [239, с. 383–384]. 

Проаналізувавши окремі доктринальні позиції доходимо висновку, що 

правове регулювання реалізує свій вплив на суспільні відносини за 
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допомогою певного механізму – механізму правового регулювання. Даний 

механізм об’єднує всі явища правової дійсності, а саме:  

а) засоби (норми права, суб’єктивні права і обов’язки, рішення судів 

тощо, що виражені у правових актах);  

б) способи (дозвіл, зобов’язання, заборони);  

в) форми (дотримання, виконання, використання, застосування). 

До основних елементів механізму правового регулювання варто 

віднести: юридичні норми, нормативно-правові акти, акти офіційного 

тлумачення, юридичні факти, правовідносини, акти правореалізації, 

правосвідомість та режим законності та правопорядку, який впроваджується 

в результаті досягнення цілей правового регулювання. 

То що ж спільного між законодавством та правовим регулюванням? 

На доктринальному рівні поняття «законодавство» найчастіше вживається в 

двох значеннях, а саме: 

1) як один з основних методів здійснення державою своїх функцій 

шляхом видання органами державної влади законів; 

2) як сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, – 

законів, підзаконних нормативних актів (укази, декрети, постанови, накази, 

інструкції тощо). 

Відмінність між правом і законом полягає в тому, що право і закон 

співвідносяться між собою як зміст і форма. Закон виступає в ролі основної 

форми надання офіційності нормам права, є засобом їх упорядкування. 

Окремі науковці навіть ототожнюють право і закон [352, с. 69]. 

Під законодавством, на думку Р. С. Мельника, доцільно розуміти 

лише нормативні акти, які видано або ратифіковано українським 

Парламентом. З огляду на це систему адміністративного законодавства 

утворюють законодавчі акти публічно-правового змісту, спрямовані на 

регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності 

публічної адміністрації. Таким чином, система адміністративного 

законодавства поряд із системою підзаконних адміністративно-правових 
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актів є складовими елементами системи більш високого рівня, якою 

необхідно визнати систему адміністративно-правових актів [280, с. 654]. 

Що ж до офіційного тлумачення, то звернемо увагу на його 

визначення офіційним органом держави – Конституційним Судом України, 

який у рішенні від 09.07.1998 р. № 12-рп/98 у справі за конституційним 

зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного 

тлумачення частини третьої ст. 21 Кодексу законів про працю України 

(справа про тлумачення терміну «законодавство») надав відповідне 

роз’яснення.  

Так, Конституційним Судом України вказано, що розгалужена і 

багаторівнева система джерел трудового права дістала своє відображення у 

термінах, що використовуються в Кодексі законів про працю України. 

Зокрема такі терміни, як «закони», «законодавчі акти», «законодавство», 

«міжнародні договори», «договір», «угода», «колективний договір» тощо, 

що вживаються у Кодексі, визначають певний вид нормативних актів, які 

залежно від предмета регулювання трудових відносин регламентують 

інститути трудового права, конкретні трудові відносини чи їх окремі 

елементи.  

Термін «законодавство» досить широко використовується у правовій 

системі в основному в значенні як сукупності законів та інших нормативно-

правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є 

джерелами певної галузі права. Цей термін без визначення його змісту 

використовує і Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12 Перехідних 

положень). У законах залежно від важливості і специфіки суспільних 

відносин, що регулюються, цей термін вживається в різних значеннях: в 

одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім кодифікованих, в 

поняття «законодавство» включаються як закони та інші акти Верховної 

Ради України, так і акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а 

в деяких випадках – також і нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади. 
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Здійснивши аналіз вищевикладеної термінології, випадків її 

використання та значення у правовій системі, Конституційний Суд України 

дійшов висновку, що термін «законодавство» треба розуміти так, що ним 

охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови 

Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно 

до Конституції України і законів України [435].  

На основі викладеного будемо стверджувати, що адміністративне 

законодавство – це галузь законодавства (частина цілого), в офіційних 

письмових джерелах якої закріплені і тому знаходять зовнішнє вираження 

основні положення адміністративного права. Проте, враховуючи висновок 

Конституційного Суду України, нормативно-правові акти, прийняті 

центральними органами виконавчої влади, місцевими державними 

адміністраціями, іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади, не є законодавчими актами, а є лише джерелами адміністративного 

права. 

Відтак систему адміністративного законодавства у сфері проходження 

державної служби становлять:  

 Конституція України; 

 закони України; 

 міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; 

 постанови Верховної Ради України; 

 укази Президента України; 

 постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Але варто акцентувати увагу на тому, що, відповідно до наказу 

Міністерства юстиції України від 02 червня 2004 р. № 43/5 «Про 

затвердження Класифікатора галузей законодавства України», маємо 

ситуацію, де законодавство про державну службу (під шифром 210.000.000) 
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відокремлене від адміністративного законодавства (під шифром 

080.000.000) [375]. Виходячи зі змісту даного наказу маємо дві відокремлені 

сфери суспільних відносин: сферу державного управління та 

адміністративного процесу, врегульовану адміністративним 

законодавством, та сферу праці, зайнятості населення, соціального 

страхування і соціального забезпечення та проходження державної служби, 

врегульовану окремими нормами законодавства. 

Утім, виходячи з того, що ми досліджуємо процес проходження 

державної служби в рамках адміністративного права як окремий його 

інститут (проте є погляди щодо виокремлення інституту державної служби 

в самостійну галузь права, про що мова піде в наступних розділах 

дисертаційного дослідження), поки що все ж зупинимося на вивченні сфери 

проходження державної служби, що врегульовується саме нормами 

адміністративного законодавства. 

Державна служба – це механізм забезпечення стабільності, надійності 

конституційного устрою та надання державному управлінню 

організованості, компетентності і професіоналізму. Таким чином, 

Конституція України визначила державну службу як найважливіший 

інститут у справі розвитку української державності. Звідси випливає, що 

процес проходження державної служби має розвиватися й реформуватися 

на підставі визначених Конституцією України засад, оскільки вони є 

нормами прямої дії. До таких засад варто віднести: основи конституційного 

ладу; права, свободи і обов’язки людини і громадянина; інститут 

президентства; інститут законодавчої влади; інститут виконавчої влади; 

інститут судової влади; інститут прокуратури; інститут місцевого 

самоврядування. На основі викладеного можна стверджувати, що 

інституціональні положення проходження державної служби, які так чи 

інакше встановлюють державно-службові відносини, вміщено в різних 

розділах Конституції України. 
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Стаття 38 розд. ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» Конституції України закріплює право громадян брати участь 

в управлінні державними справами. Зокрема вона визначає рівне для всіх 

громадян право доступу до державної служби, а також до служби в органах 

місцевого самоврядування [247]. В основу даної норми покладено вихідні 

ідеї Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, прийнятого 

16 грудня 1966 р., згідно з яким кожний громадянин повинен мати, без 

будь-якої дискримінації та необґрунтованих обмежень, право й можливість 

брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і через вільно 

обраних представників. Під час прийняття на державну службу не може 

бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання або іншими ознаками, а 

також інших обставин для громадян, чия професійна підготовка відповідає 

вимогам щодо відповідної посади [283]. 

Конституція України також визначає певні умови призначення на 

посади та проходження державної служби, в тому числі й прийняття 

присяги. Державні службовці мають певний правовий статус. Для 

державного службовця визначено особливі умови вступу на державну 

службу, проходження та припинення служби. Вони реалізують надані їм 

повноваження, функції як усередині органу державної влади, так і щодо 

зовнішніх суб’єктів права (громадян, інших організацій тощо). 

Конституцією України для державних службовців, як і для всіх громадян 

України, встановлюються: право на повагу до його гідності; право на 

свободу та особисту недоторканність; гарантія на недоторканність житла та 

інші права і гарантії, визначені Основним Законом держави. 

Ще одним конституційним положенням, яке безпосередньо стосується 

визначення того, яким чином має бути регламентована та реалізована 

діяльність державних органів, у тому числі у сфері проходження державної 

служби, є положення ст. 19 Конституції України, згідно з яким органи 
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державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

передбачені Конституцією та законами України [247]. 

Виключно законами України, відповідно до ст. 92 Конституції 

України, визначаються: організація і діяльність органів виконавчої влади, 

основи державної служби, організації державної статистики та інформатики 

тощо. Так, Закон України «Про державну службу» визначає принципи, 

правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, 

політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної 

служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок 

реалізації громадянами України права рівного доступу до державної 

служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях [368]. 

Даний Закон є основоположним для державних службовців у процесі 

проходження ними державної служби. Він є тим підґрунтям, на підставі 

якого прийнято цілу низку нормативно-правових актів, що остаточно 

унормували питання формування, реалізації та припинення державно-

службових відносин державними службовцями, їх статусу, кар’єри, 

класифікації, прав, обов’язків, повноважень, відповідальності, 

матеріального та соціально-побутового обслуговування тощо. 

Закон України «Про запобігання корупції» визначає правові та 

організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень 

державними службовцями під час проходження державної служби [373]. У 

свою чергу, Закон України «Про очищення влади» закріплює правові та 

організаційні засади проведення очищення влади (люстрації), в тому числі й 

серед державних службовців, для захисту та утвердження демократичних 

цінностей, верховенства права та прав людини в Україні [405]. 

Необхідно зазначити, що закони самі по собі не мають можливості 

розв’язувати конкретні проблеми з причини узагальнювального характеру 
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та наявності певних закономірностей у суспільних відносинах. Тим більше 

державна служба розвивається та потребує оперативного регулювання. 

Воно здійснюється нормативними актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України [306, с. 141]. Саме ці акти розкривають та деталізують 

окремі положення законів та закріплюють механізм їх реалізації, є 

результатом нормотворчої діяльності компетентних органів держави. В 

адміністративному праві, як відомо, підзаконні нормативно-правові акти 

відіграють більше ніж суттєве значення. 

Постанови Верховної Ради України регулюють невідкладні питання, 

віднесені до компетенції законодавчого органу держави. Саме з їх 

допомогою парламент оперативно реагує на ті чи інші актуальні питання у 

різних сферах суспільних відносин, зокрема у сфері проходження державної 

служби. За допомогою постанов вводяться в дію нові закони, скасовуються 

та вносяться зміни до вже прийнятих тощо. 

Президент України видає нормативні акти відповідно до реалізації 

його повноважень, визначених у ст. 106 Конституції України, які, у 

контексті джерел адміністративного права, насамперед стосуються 

організації та діяльності органів виконавчої влади, в тому числі процесу 

проходження державної служби. Наприклад, указами Президент 

звільняються та призначаються голови місцевих державних адміністрацій, 

він присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі 

спеціальні звання і класні чини, нагороджує державними нагородами; 

встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними, підписує закони, 

прийняті Верховною Радою України, та має право вето щодо них (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) з наступним 

поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України тощо.  

За волею Президента України формується державна кадрова політика 

у сфері проходження державної служби. Так, Указом Президента України 

від 1 лютого 2012 р. схвалено Стратегію державної кадрової політики на 

2012–2020 роки. Ця Стратегія визначає мету, основні цілі, першочергові 
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завдання, на реалізацію яких має бути спрямована державна кадрова 

політика. Де, відповідно, метою державної кадрової політики є 

забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, 

необхідними для реалізації національних інтересів у контексті розвитку 

України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою 

економікою [411]. 

Наступну сходинку в адміністративному законодавстві у сфері 

проходження державної служби відведено постановам (мають нормативний 

характер) і розпорядженням (мають індивідуальний характер) Кабінету 

Міністрів України, що приймаються на підставі ст. 116 Конституції України 

і є загальнообов’язковими на всій території держави.  

Так, наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» визначає 

механізм обчислення стажу державної служби [385]; «Про затвердження 

Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки» – 

процедуру відкликання державного службовця із щорічної відпустки [381]; 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби» – процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби, метою якого є добір осіб, здатних професійно 

виконувати посадові обов’язки [387], та ряд інших. 

Окрему увагу варто приділити міжнародним договорам України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. До 

адміністративного законодавства належать лише міжнародні угоди та 

міжнародно-правові акти, що ратифіковані Парламентом та, відповідно до 

статті 9 Конституції України, є частиною національного законодавства. 

Міжнародні договори не можуть і не повинні суперечити Основному Закону 

держави. 

У цілому варто вказати про досить широке застосування міжнародних 

нормативно-правових актів як адміністративного законодавства. Так, його 

складовою частиною є Конвенція про захист права на організацію та 
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процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151, 

прийнята Міжнародною організацією праці 27 червня 1978 р. в Женеві [244] 

та Рекомендації щодо процедур визначення умов зайнятості на державній 

службі  від 27 червня 1978 р. № 159 [433]. Прийняття цих нормативних 

документів було обумовлено рядом чинників, серед яких варто виділити 

наступні:  

– по-перше, у багатьох країнах значно розширилась діяльність 

державної служби, що обумовило потребу в існуванні розумних трудових 

відносин між державними органами влади та організаціями державних 

службовців;  

– по-друге, виникли та почали успішно розвиватися різні політичні, 

соціальні й економічні системи держав – членів ООН, досвід яких викликав 

особливий інтерес (наприклад, щодо відповідних функцій центральних і 

місцевих органів, федеральних органів влади, органів влади штатів і 

провінцій, державних підприємств і різних видів автономних чи 

напівавтономних державних органів, а також у тому, що стосується 

характеру трудових відносин);  

– по-третє, було прийнято ряд пропозицій щодо свободи об’єднання 

та процедур визначення умов зайнятості на державній службі тощо. Норми 

даної Конвенції застосовуються до всіх осіб, зайнятих у державних органах, 

якщо тільки до них не можуть бути застосовані більш сприятливі 

положення інших міжнародних трудових конвенцій. 

Важливу роль у процесі укладення двосторонніх угод у сфері 

проходження державної служби відіграє Національне агентство України з 

питань державної служби, яке, відповідно до Указу Президента України 

«Питання управління державною службою в Україні», є центральним 

органом виконавчої влади зі спеціальним статусом та утворене для 

проведення єдиної державної політики та функціонального управління 

державною службою [339]. Міжнародне співробітництво та налагодження 

зв’язків з іноземними партнерами з метою залучення новітнього досвіду у 
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сфері державного управління є важливим напрямом роботи Національного 

агентства України з питань державної служби.  

Таким чином, у Нацдержслужбі станом на 2016 р. діють такі 

двосторонні договори: 

1. Угода про співробітництво у сфері державної служби між 

Національним агентством України з питань державної служби та Головою 

державної служби Республіки Польща. Її мета: співробітництво між 

Сторонами шляхом створення можливостей для обміну інформацією та 

досвідом у сфері державної служби. Пріоритетними напрямками 

співробітництва є: 

 обмін кращими практиками та досвідом щодо впровадження 

законодавства про державну службу; 

 питання управління персоналом на державній службі; 

 підвищення ефективності та результативності державної служби, 

зокрема шляхом впровадження сучасних моделей управління якістю в 

державних установах. 

2. Лист про наміри між агентством України з питань державної 

служби та Німецьким товариством міжнародного співробітництва. Даний 

Лист направлений на співробітництво щодо імплементації положень 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

від 12.01.2015 № 5. У рамках Листа про наміри сторони можуть 

здійснювати: 

 обмін досвідом з питань держаної служби; 

 організацію та проведення професійного навчання державних 

службовців та осіб місцевого самоврядування; 

 організацію заходів з метою належної реалізації законодавства про 

державну службу. 

3. Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між 

Національним агентством України з питань державної служби та 

Міжнародною благодійною організацією «Консорціум із удосконалення 
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менеджмент-освіти в Україні». Документ орієнтований на реалізацію 

проекту «Навчальні програми професійного зростання», що фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку. Мета проекту: отримання 

нових знань і навичок задля покращення суспільного та економічного стану 

України; формування мережі професіоналів для поширення та застосування 

міжнародного досвіду, знань і навичок в Україні; надання технічної 

допомоги міністерствам й іншим органам державної влади; надання 

консультативної підтримки Уряду України у здійсненні реформ й інтеграції 

України з Європейським Союзом; надання консультативної допомоги у 

координації з багатосторонніми і двосторонніми ініціативами у сфері 

технічної допомоги й дипломатичних ініціатив для України. 

4. Протокол про наміри між Національним агентством України з 

питань державної служби та Центром зі зниження ризиків корупції в 

оборонному секторі, Норвегія, щодо співпраці та обміну інформацією 

стосовно запровадження нової редакції проекту Закону України «Про 

державну службу». Головна його мета полягає в наданні допомоги у 

встановленні в Україні політично неупередженої та професійної державної 

служби, що базується на загальних європейських принципах державного 

управління (Принципи державного управління (2014), Рекомендації 

Парламентської Асамблеї Ради Європи «Реформа державної служби в 

Європі» № 1617 (2003), Конвенція ООН проти корупції 2003 року, 

меритократичні принципи, що підвищать таким чином стійкість системи 

державного управління до корупційних впливів та зменшать корупційні 

ризики. 

5. Лист про наміри щодо співробітництва між Національним 

агентством України з питань державної служби та Фондом Ганса Зайделя. 

Спільні заходи, передбачені Листом про наміри: 

 обмін досвідом та знаннями щодо інструментів управління 

людськими ресурсами в державній службі на основі компетентністного 

підходу; 
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 обмін досвідом стосовно оцінювання діяльності державних 

службовців; 

 консультування з питань розроблення та впровадження нового 

законодавства про державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування [87]. 

Таким чином, система адміністративного законодавства у сфері 

державної служби спрямована, в першу чергу, на врегулювання усієї 

сукупності суспільних відносин, що виникають у процесі її проходження 

державними службовцями, та забезпечення належного механізму її 

реалізації. З викладеного можна зробити висновок, що адміністративне 

законодавство виступає чи не єдиною ключовою підставою організації та 

діяльності державного апарату управління, частиною якого є також сфера 

проходження державної служби. Таке значення адміністративно-правового 

регулювання відіграє ключову роль у сфері проходження державної служби. 

Як стверджується в науковій літературі, цілісність державного механізму 

забезпечується єдиними принципами організації та діяльності державних 

органів, підприємств і установ і спільними цілями [68, с. 74]. Тобто увесь 

обсяг нормативно-правових актів законного, підзаконного та міжнародного 

характеру спрямований на підвищення ефективності та результативності 

державної служби, формування якісного державного апарату, спроможного 

оптимально виконувати завдання та функції держави, забезпечувати її 

розвиток як демократичної, соціальної, правової, високорозвиненої та 

конкурентоспроможної держави. 

 Варто відзначити, що закон – це нормативно-правовий акт, що має 

вищу юридичну силу в державі. На підтвердження висновку щодо провідної 

ролі у правовому регулюванні сфери проходження державної служби саме 

законодавчих актів наведемо точку зору Р. Я. Демківа, який за результатами 

аналізу співвідношення закону з іншими формами (джерелами) права 

дійшов висновку про те, що закон – це досконала та демократична форма 

права в Україні. На думку вченого, закон регулює не будь-які, а лише 
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найважливіші суспільні відносини. Закон як форма права має організаційно-

технічні та інші переваги перед іншими джерелами права, а саме: 1) у 

державних органів, які ухвалюють закони, більше координаційних 

можливостей, ніж в інших нормотворчих інститутів; 2) завдяки чітким 

правилам викладу змісту законів, які традиційно склалися, вони вважаються 

кращим способом оформлення правових норм; 3) закон у зв’язку з чіткістю 

викладення та формальною визначеністю є простішим у використанні, ніж 

інша форма права; 4) закони легко систематизуються (кодифікуються), що в 

подальшому дозволяє легко здійснювати пошук необхідного документа для 

його реалізації [89; 105, с. 179]. 

Але не можна недооцінювати зміст та значення підзаконних 

нормативно-правових актів, особливо у сфері проходження державної 

служби. Кожний рівень нормативно-правових актів має власне значення у 

визначенні основ правового статусу органу державної влади та в процесі 

реалізації його повноважень. За їх допомогою здійснюється закріплення 

організаційно-правових засад діяльності органу. Загальний аналіз Закону 

України «Про державну службу» зумовлює два суперечливі висновки: з 

одного боку, він є широкомасштабним нормативно-правовим актом через 

застосування ряду його положень до широкого кола суспільних відносин, 

що виникають у процесі проходження державної служби, до того ж він 

визначає принципи державної служби, правові та організаційні засади 

забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, 

орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах 

держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України 

права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх 

особистих якостях та досягненнях тощо. А з іншого боку, при деякій його 

комплексності він має поверхневий характер, що також підтверджується 

бланкетністю його норм. Тому в даний час державна служба 

регламентується багатьма нормативними правовими актами різного рівня, 

зокрема відомчими актами державного управління з конкретних питань. 
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Головною умовою, яка ставиться до підзаконних нормативно-

правових актів по відношенню до законів є те, що вони (підзаконні акти), 

тим більше відомчі, у разі потреби можуть лише конкретизувати деякі 

положення законів, але у жодному випадку не «вдосконалювати», не 

«підправляти»,не «змінювати» закон [494, с. 384]. 

Окрім того, істотною прогалиною в Законі України «Про державну 

службу» є відсутність правового регулювання сукупності відносин з 

приводу загального регулювання порядку виконання обов’язків та реалізації 

повноважень державними службовцями в процесі здійснення державної 

служби, а саме: порядку організації роботи в органах державної служби, 

вирішення організаційних справ, правил виконання доручень та розподілу в 

зв’язку з цим повноважень, правил внутрішнього службового розпорядку та 

забезпечення службової дисципліни тощо.  

Зокрема діючий Закон України «Про державну службу» не відповідає 

європейським принципам функціонування публічної служби. Ю. Кізілов з 

цього приводу зазначає, що основними недоліками чинного законодавства 

є: неспроможність держаної служби забезпечувати ефективне виконання 

завдань щодо реалізації структурних реформ; неякісне надання 

адміністративних послуг органами державної влади; недостатній 

професійний рівень державних службовців для виконання масштабних 

завдань, непрестижність державної служби та невисокий правовий статус 

державного службовця; низька ефективність механізму запобігання проявам 

корупції; відсутність прозорого механізму прийняття та просування на 

державній службі; відсутність справедливої оцінки діяльності державних 

службовців та визначення професійних комптентностей [219, с. 138]. 

Усі види управлінських дій, які є загальними для більшості органів 

державної служби, повинні мати, відповідно, і загальні тенденції в 

правовому регулюванні. Однак вони регламентуються органами, як 

правило, самостійно, що призводить до несистемної і хаотичної їх 

регламентації. Таким чином, діючий Закон України «Про державну службу» 
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не виконує роль єдиного акта з питань державної служби, що забезпечує 

системну диференціацію правового регулювання окремих сфер суспільних 

відносин, як це властиво іншим аналогічним великим і значущим 

нормативно-правовим актам таких галузей права і законодавства, як 

трудове, цивільне, податкове тощо. 

У рамках адміністративного права умовно виділяють два види 

підзаконного нормативно-правового регулювання:  

 загальне нормативно-правове регулювання (зовнішнє); 

 відомче нормативно-правове регулювання (внутрішнє). 

Загальне нормативно-правове регулювання охоплює переважну 

більшість суспільних відносин, у тому числі у сфері проходження 

державної служби. За їх допомогою формується правовий статус суб’єктів 

правовідносин, визначаються права та обов’язки, напрямки та гарантії 

діяльності, загальні правила поведінки тощо. 

Відповідно відомче нормативно-правове регулювання, зокрема у 

сфері проходження державної служби, регулює конкретну сферу суспільних 

відносин – це сукупність юридичних засобів (відомчих норм, 

індивідуальних актів), за допомогою яких здійснюється її імперативно-

нормативне впорядкування та на підставі якого виникають, змінюються та 

припиняються службові правовідносини. 

Внутрішнє нормативно-правове регулювання сьогодні несе найбільше 

змістовне навантаження на виконання Закону України «Про державну 

службу». Незважаючи на те, що він був прийнятий у грудні 2015 р., багато 

положень залишаються неврегульованими. Обумовлено це тим, що 

більшість підзаконних нормативно-правових актів були прийняті на 

виконання попереднього закону та, відповідно, з прийняттям нового 

втратили свою чинність. За таких обставин чимале значення відводиться 

нормативно-правовим актам Нацдержслужби, які приймаються саме на 

виконання Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну 

службу». 
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Найважливішими з них є наступні: 

 Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які 

пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 

Закону України «Про державну службу» від 06.05.2016 р. № 97/1328/5. У 

даному Наказі містяться питання, що виносяться на перевірку знання 

Конституції України, законодавства про державну службу, 

антикорупційного законодавства та спеціального законодавства (законів 

України: «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи 

виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України) 

кандидатами на зайняття посади в органі державної служби [335]; 

 Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, 

які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» 

від 06.04.2016 р. № 72. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, 

розроблення та затвердження спеціальних вимог до осіб, які претендують 

на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В». Відповідно до 

наказу спеціальні вимоги повинні визначатись з урахуванням вимог 

спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного 

органу, та бути пов’язаними з потребами державного органу, завданнями та 

змістом роботи, яку зобов’язаний виконувати державний службовець 

відповідно до його посадової інструкції, описаними з рівнем деталізації, 

достатнім для відбору кандидатів на зайняття посад державної служби. 

Підставою для внесення змін до спеціальних вимог є зміни до спеціальних 

законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, 

положень про структурні підрозділи державних органів, а також зміна 

штатного розпису державного органу [380]; 

 Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ 

державних службовців від 22.03.2016 р. № 64. Цей Порядок визначає 
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вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних службовців, 

а також перелік документів, з яких формуються особові справи. Мета 

ведення та зберігання особових справ державних службовців полягає в 

системному відображенні вступу, проходження та припинення державної 

служби державним службовцем. В особовій справі державного службовця 

також міститься інформація, що відображає відносини, які виникають у 

зв’язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а 

також біографічні та інші дані про державного службовця. Ведення, облік та 

зберігання особових справ здійснює служба управління персоналом 

державного органу, в якому працює державний службовець [379]; 

 Про затвердження Типових правил внутрішнього службового 

розпорядку від 03.03.2016 р. № 50. Ці Типові правила визначають загальні 

положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку органу 

державної влади, іншого державного органу, його апарату, режим роботи, 

умови перебування державного службовця в органі державної влади та 

забезпечення раціонального використання його робочого часу. Правила 

внутрішнього службового розпорядку в державному органі затверджуються 

загальними зборами (конференцією) державних службовців державного 

органу за поданням керівника державної служби в державному органі і 

виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на 

основі цих Типових правил. Правила внутрішнього службового розпорядку 

державного органу доводяться до відома всіх державних службовців, які 

працюють у цьому органі, під підпис [392]; 

 Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними 

справами від 03.03.2016 р. № 49. Цей Порядок визначає загальні вимоги 

щодо обліку та роботи з дисциплінарними справами, які формуються під 

час здійснення дисциплінарного провадження. Встановлюється, що 

дисциплінарна справа є складовою особової справи державного службовця 

та долучається до неї після прийняття суб’єктом призначення рішення щодо 

державного службовця, стосовно якого здійснюється дисциплінарне 



 216 

провадження. Вона формується Комісією з питань вищого корпусу 

державної служби або дисциплінарною комісією під час здійснення 

дисциплінарного провадження з метою збору інформації про обставини, які 

стали підставою для його порушення. Інформація, що міститься в 

дисциплінарній справі, належить до службової інформації, доступ до якої 

обмежується згідно із Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» [372].  

Особи, які працюють із дисциплінарною справою, в тому числі 

здійснюють її формування, зобов’язані запобігати розголошенню 

інформації, яка в ній міститься. Наказом закріплено, що державний 

службовець, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, має 

право доступу до інформації про нього, яка збирається та зберігається, в 

тому числі має право в будь-який час знайомитись із дисциплінарною 

справою, робити з неї виписки, давати письмові пояснення, надавати 

відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються, а 

також порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів 

нових документів. Ведення обліку, зберігання та використання 

дисциплінарних справ після закінчення дисциплінарного провадження 

покладається на службу управління персоналом державного органу, в якому 

працює державний службовець [383]; 

 Про затвердження Порядку стажування державних службовців від 

03.03.2016 р. № 48. Цей Порядок визначає загальні положення щодо 

проходження державними службовцями стажування, в тому числі за 

кордоном, як однієї з форм підвищення рівня професійної компетентності 

[388]; 

 Про затвердження Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу від 03.03.2016 р. № 47. Даним Наказом 

встановлюється, що у державному органі залежно від чисельності 

персоналу утворюється самостійний структурний підрозділ або вводиться 

посада спеціаліста з питань персоналу.  
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Так, у державному органі, чисельність якого становить менше 10 осіб, 

обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного 

з державних службовців цього органу. Чисельність служби управління 

персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на одного спеціаліста 

служби управління персоналом. У своїй діяльності служба управління 

персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю 

України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами 

України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби, цим Типовим положенням, іншими нормативно-

правовими актами. Положення про службу управління персоналом 

розробляється на основі цього Типового положення та затверджується 

керівником державного органу [393]. 

Як свідчить зміст наведених наказів, усі вони є важливими для 

процесу організації та проходження державної служби. Загальним 

недоліком усієї сукупності цих нормативно-правових актів є їх велика 

кількість. Тому надзвичайно актуальною проблемою нині є систематизація 

адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби. 

Даний процес є досить складним завданням. Це пояснюється певною мірою 

тим, що, по-перше, нині згадане законодавство складається з базового 

законодавчого акта – Закону України «Про державну службу», а також з 

великої кількості підзаконних актів (указів Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів тощо); 

по-друге, повноцінна систематизація цього законодавства в минулий період 

не проводилася (в радянські часи взагалі було відсутнє законодавство у 

сфері проходження державної служби) [9, с. 312]; по-третє, сьогодні 

залишається велика кількість питань без належного правового 

врегулювання. Так, наприклад, вимоги до органів державної влади для 



 218 

встановлення державно-службових відносин не визначені чинним 

законодавством. Але сучасна дійсність наполегливо вимагає законодавчого 

закріплення певного переліку цих вимог.  

Зокрема, група законів про окремі види державної служби 

застосовується або самостійно, без урахування базового Закону України 

«Про державну службу» (це стосується таких її видів, наприклад, як служба 

у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до закону, які не визнаються такими згідно із Законом у зв’язку з 

невключенням їх у сферу його дії), або субсидіарно: положення базового 

Закону застосовуються в тій частині, в якій вони не врегульовані 

спеціальним законодавством. А вони, у свою чергу, також потребують 

систематизації. 

Окрім того, як слушно зазначає В. Б. Авер’янов, окремі норми 

законодавства з питань проходження державної служби, які діяли до 

моменту прийняття Закону України «Про державну службу» у 2015 р. та не 

втратили своєї чинності в умовах сьогодення, не відповідають багатьом 

нормам-приписам Конституції України, вони морально застарілі, громіздкі, 

багато в чому неузгоджені тощо. Зокрема, досі (як було наведено вище) 

продовжується практика намагань урегульовувати окремі відносини у сфері 

проходження державної служби різними підзаконними актами, попри те, що 

Конституція України вимагає, щоб організація і діяльність органів 

виконавчої влади, основи державної служби визначалися виключно 

законами (п. 12 ч. 1 ст. 92). 

Серйозним недоліком, на думку науковця, є концептуальна орієнтація 

на врегулювання державно-службових відносин, що виникають у зв’язку та 

з приводу проходження державної служби, переважно приватноправовими 

засобами, притаманними трудовому праву, і, таким чином, зменшення 

значення публічно-правових засобів, притаманних адміністративному 

праву. Тому спостерігається безсистемність усього масиву різної правової 

природи актів, присвячених державній службі в цілому та процесу 
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проходження державної служби зокрема, що призвело до паралельного 

існування різних видів державної служби, розвиток яких у концептуальному 

плані має базуватися на єдиних принципах та підходах [9, c. 311–313].  

Ю. П. Битяк свого часу пропонував розпочати інтенсивну роботу з 

підготовки узагальнюючого Закону про державну службу (Кодексу 

державної служби в Україні – назва не є ключовою), який би стосувався 

регулювання загальних проблем проходження служби в органах усіх гілок 

влади у державі, всіх державних органів та органів місцевого 

самоврядування, а можливо, і державних підприємств, установ і 

організацій. У такому акті, на думку вченого, на базі конституційних 

положень можна було б визначити поняття (державна служба, службовець, 

посадова особа, політична посада, адміністративна служба, патронатна 

служба та інші), закріпити основні принципи державної служби, її 

організації і функціонування, напрями розбудови державної служби, 

забезпечення суспільного контролю за службовцями державних органів і  їх 

апарату, попередження корупції в системі публічної служби, порушень прав 

громадян, у цілому статусу державних службовців, норм і гарантій його 

дотримання тощо [40, с. 296–297]. 

Наведені вище твердження є вкрай слушними та актуальними. Але 

додатково виникає питання стосовно окремих юридичних актів як 

результатів правозастосовної діяльності посадових осіб органів державної 

влади, що приймаються в результаті розгляду конкретних справ та у межах 

нормативно-правових актів. Роль і значення юридичних актів державного 

управління не можна недооцінювати. Обумовлено це тим, що у сфері 

правозастосування вони:  

1) забезпечують реалізацію (застосування) норм права;  

2) визначають індивідуальну міру можливої та необхідної поведінки 

суб’єктів у конкретних правових відносинах, зокрема у сфері проходження 

державної служби;  
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3) забезпечують захист суб’єктивних прав і виконання юридичних 

обов’язків сторонами правовідносин [357, с. 44]. 

У юридичній літературі найчастіше акт правозастосування 

розглядається як належним чином оформлений письмовий документ, який 

фіксує прийняте рішення, надаючи йому офіційного значення, у вигляді 

певної форми, що забезпечує реалізацію правових норм. У більшості 

випадків, як зазначає С. М. Гусаров, такий акт має юридичну силу лише 

тоді, коли він належним чином письмово оформлений [84, с. 68]. Акти 

правозастосування є необхідним засобом для переведення 

загальнообов’язкових нормативних приписів у сферу конкретних життєвих 

ситуацій та стосовно конкретних осіб, у тому числі і в процесі проходження 

державної служби [217, с. 160–161]. 

Зазначені доктринальні позиції відображені в чинному Законі України 

«Про державну службу», зокрема державний службовець зобов’язаний 

виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах 

його повноважень. У разі ж виникнення у нього сумніву щодо законності 

виданого керівником наказу (розпорядження), доручення, він повинен 

вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого 

зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно 

з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний 

службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього 

керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний 

службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного 

наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у 

встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного 

наказу (розпорядження), доручення [368].  

Така відомча нормотворчість надзвичайно «різношерста». Існує 

велика кількість нормативних правових актів, які формально не скасовані, 

але фактично не застосовуються (повністю або частково), оскільки не 

відповідають пізніше прийнятим нормативно-правовим актам або актам 
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більшої юридичної сили, або ж не змінені після прийняття нового Закону 

України «Про державну службу» і розміщені зі статусом «чинні» в 

електронних базах правової інформації, зокрема на сайті Верховної Ради 

України.  

В державних органах приймаються нормативні правові акти з питань 

державної служби в розвиток законодавчих актів та актів Уряду 

безсистемно. Причому найчастіше в них міститься великий обсяг правової 

інформації, тотожної інформації акта вищої юридичної сили. Фактично, 

мова йде про її дублювання. Це породжує ситуацію із застосуванням на 

практиці виключно відомчих актів без звернення до актів законодавства. 

Найчастіше подібні ситуації трапляються у правовому регулюванні 

атестації, стажувань, відряджень. Вважаємо, що така ситуація є 

неприйнятною та потребує вдосконалення та нормативного врегулювання.  

Уникнути подібного можливо шляхом закріплення в законодавчому 

порядку певних правил нормотворення. Зміст таких правил має зводитись 

до заборони видання актів, аналогічних виданим вищими органами 

державного управління, заснованих на буквальному відтворенні тексту акта 

вищої юридичної сили або із внесенням коригувань, які не мають 

юридичного значення. При цьому можуть видаватися акти, якщо вони 

конкретизують встановлений порядок, процедуру, умови стосовно 

особливостей галузей і сфер. Переписування ж тексту з акта оригіналу 

варто заборонити.  

Таким чином, слід стимулювати практику безпосереднього 

застосування в органах державної служби спочатку виданих актів, що 

мають вищу юридичну силу по відношенню до відомчих, аж до 

безпосереднього застосування норм законів. Це сприятиме зменшенню 

марного, витратного у часі і державних коштах, відомчого нормотворення, 

яке безпосередньо впливає на ефективність державної служби. Тим самим 

можна буде виключити можливі випадки колізій правових норм, 
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викликаних змінами, внесеними до актів вищої юридичної сили, але 

недостатньо оперативно відредагованими у відомчих актах. 

З викладеного варто зробити висновок про те, що пошук нових 

оптимальних методів побудови державної служби є процесом 

безперервним. У законодавство про державну службу вводяться нові норми, 

юридичні техніки, механізми реалізації, які повинні привести до одного 

спільного результату – ефективності проходження державної служби. 

Наразі велика кількість невирішених проблем, пов’язаних із нормативним 

урегулюванням та організацією державної служби, безпосередньо впливає 

на ефективність державного управління, а воно, у свою чергу, на 

поліпшення життєдіяльності населення держави.  

Державна служба, якщо вона вміло організована, виступає гарантією 

того, що будь-які питання – від стратегічних до найдрібніших – у 

державному апараті будуть розглянуті раціонально і вичерпно, в належному 

порядку, в установлені терміни, відповідно до чинних нормативно-правових 

актів. А для цього потрібні відповідні процедури та інституційний порядок 

розгляду справ, контрольні механізми, чітка регламентація діловодства та 

багато іншого, що дозволить стверджувати, що державна служба 

реалізується на основі сучасних інформаційно-правових технологій. 

Відтак першочерговими заходами у сфері вирішення проблем 

адміністративно-правового регулювання проходження державної служби 

мають стати наступні: 

1) оптимізація системи нормативно-правового регулювання 

проходження державної служби. В даний час це самостійний масив джерел, 

що має ряд проблем; 

2) уніфікація нормативно-правового регулювання з метою подолання 

хаосу та фрагментарності правового регулювання проходження державної 

служби підзаконними нормативно-правовими актами; 
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3) вилучення з адміністративно-правових актів у сфері проходження 

державної служби бланкетних та дублюючих норм, удосконалення та 

поглиблення понятійного апарату; 

4) розроблення науково обґрунтованої та апробованої методики 

застосування норм законодавства у сфері проходження державної служби; 

5) «відкриття» державного апарату та механізму проходження 

державної служби для нагляду громадськості; 

6) в нормативному порядку закріплення розвитку інтелектуальної 

складової керівного й оперативно-виконавчого складу органів державної 

влади в процесі проходження державної служби. 

Зазначені заходи нададуть можливість: 

 створити єдину цілісну систему інституту проходження державної 

служби з урахуванням соціально-політичних, економічних, культурних і 

національних особливостей нашої держави; 

 кардинально підвищити ефективність інституту проходження 

державної служби в інтересах зміцнення державності, розвитку 

громадянського суспільства та забезпечення гідного рівня життя кожного 

громадянина країни; 

 сформувати високопрофесійні штати державних службовців, які 

володіють сучасними управлінськими та інформаційними технологіями; 

 створити сучасну систему управління державною службою. 

Нові підходи, які варто реалізувати в ході оновлення та 

удосконалення нормативно-правового регулювання сфери проходження 

державної служби, повинні забезпечити приведення системи державної 

служби у відповідність з обставинами, що склалися в соціально-

політичному, економічному, культурно-історичному житті населення, і 

виробленою міжнародно-правовою практикою. 

Таким чином, Закон України «Про державну службу» не виконує роль 

комплексного, базового нормативно-правового акта, який закріплює єдину 

методологічну основу правового регулювання забезпечення та проходження 
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державної служби, що ставить на порядок денний питання про необхідність 

систематизації законодавства в напрямку розроблення та прийняття 

Кодексу проходження державної служби з одночасною ревізією всього 

законодавства в даній сфері і за умови паралельного прийняття і внесення 

змін до законодавчих актів, які розвиватимуть положення Кодексу або з 

ним у сукупності застосовуватимуться. Така необхідність обумовлюється 

потребою формування комплексного та системного правового регулювання 

і має спиратися на основне правило нормотворчості: законодавчі акти, 

передбачені в базовому законі, розвиваючи його положення або на нього 

спираючись, повинні прийматися одночасно з основним актом. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Виокремлено етапи проходження державної служби, що є складовими 

предмета адміністративно-правового регулювання, зокрема: а) вступ на 

державну службу (призначення на посаду державної служби); б) прийняття 

присяги державного службовця; в) просування державного службовця по 

службі; г) оцінювання результатів службової діяльності; ґ) підвищення 

рівня професійної компетентності державних службовців; д) припинення 

державної служби. 

Залежно від сфери реалізації адміністративно-правових норм виділено 

наступні види суспільних відносин, що виникають у сфері проходження 

державної служби та є предметом адміністративно-правового регулювання: 

а) правовідносини, пов’язані з проведенням конкурсу на зайняття вакантної 

посади державного службовця; б) правовідносини, пов’язані з 

призначенням на посаду державного службовця; в) правовідносини, 

пов’язані з прийняттям Присяги державного службовця; г) правовідносини, 

пов’язані з призначенням випробувального терміну; ґ) правовідносини у 

сфері забезпечення управління державною службою; д) правовідносини у 
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сфері просування по службі; е) правовідносини у сфері стажування 

державного службовця; є) правовідносини, пов’язані з переведенням та 

відрядженням державного службовця; ж) правовідносини, пов’язані із 

зміною істотних умов державної служби; з) правовідносини у сфері 

оцінювання результатів службової діяльності; и) правовідносини у сфері 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; 

і) правовідносини у сфері притягнення державних службовців до юридичної 

відповідальності; ї) правовідносини у сфері припинення державної служби. 

Виокремлено основні ознаки правовідносин, що виникають у ході 

проходження державної служби: по-перше, правовідносини, що виникають 

у ході проходження державної служби, є відображенням головних етапів 

проходження державної служби; по-друге, такі правовідносини є 

різноманітними за характером, колом учасників та методами правового 

регулювання; по-третє, провідну роль у реалізації таких правовідносин 

відіграє метод владних приписів; по-четверте, правовідносини, що 

виникають у ході проходження державної служби, регламентуються 

великою кількістю нормативно-правових актів різної юридичної сили; по-

п’яте, правовідносини виникають лише на підставі адміністративно-

правового акта; по-шосте, особливість суб’єктного складу правовідносин, 

що виникають у ході проходження державної служби, пов’язана з 

обов’язковою участю органу державної влади. 

Встановлено, що систему адміністративного законодавства у сфері 

проходження державної служби становлять: Конституція України; закони 

України; міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; постанови Верховної Ради України; укази 

Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 

України.  

Загальний аналіз Закону України «Про державну службу» зумовив 

формування двох суперечливих висновків: з одного боку, Закон є 

широкомасштабним нормативно-правовим актом через застосування ряду 
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його положень до широкого кола суспільних відносин, що виникають у 

процесі проходження державної служби. А з іншого боку, при деякій його 

комплексності він має поверховий характер, що підтверджується 

бланкетністю його норм. Тому в даний час державна служба 

регламентується багатьма нормативними правовими актами різного рівня, 

зокрема відомчими актами державного управління з конкретних питань.  

Встановлено, що загальним недоліком усієї сукупності нормативно-

правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері проходження 

державної служби, є їх велика кількість. Тому надзвичайно актуальною 

проблемою нині є їх систематизація.  

Запропоновано розробити правила нормотворення. Зміст таких правил 

має зводитись до заборони видання актів, аналогічних виданим вищими 

органами державного управління, заснованих на буквальному відтворенні 

тексту акта вищої юридичної сили або із внесенням коригувань, які не 

мають юридичного значення. При цьому можуть видаватися акти, якщо 

вони конкретизують встановлений порядок, процедуру, умови стосовно 

особливостей галузей і сфер. Переписування ж тексту з акта оригіналу 

варто заборонити.  

Розроблено першочергові заходи у сфері вирішення проблем 

адміністративно-правового регулювання проходження державної служби, 

зокрема: а) оптимізація системи нормативно-правового регулювання 

проходження державної служби. В даний час це самостійний масив джерел, 

що має ряд проблем; б) уніфікація нормативно-правового регулювання з 

метою подолання хаосу та фрагментарності правового регулювання 

проходження державної служби підзаконними нормативно-правовими 

актами; в) вилучення з адміністративно-правових актів у сфері проходження 

державної служби бланкетних та дублюючих норм, удосконалення та 

поглиблення понятійного апарату; г) розроблення науково обґрунтованої та 

апробованої методики застосування норм законодавства у сфері 

проходження державної служби; ґ) «відкриття» державного апарату та 
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механізму проходження державної служби для нагляду громадськості; д) в 

нормативному порядку закріплення розвитку інтелектуальної складової 

керівного й оперативно-виконавчого складу органів державної влади в 

процесі проходження державної служби. 

Встановлено, що державна служба в цілому та сфера проходження 

державної служби зокрема є комплексною галуззю законодавства, де 

домінуюча роль відведена спеціальному законодавству (в тому числі Закону 

України «Про державну службу»), що є складовою частиною джерельної 

бази адміністративного права. Відповідно за трудовим законодавством 

залишаються питання щодо врегулювання суспільних відносин, які не 

охоплюються сферою дії (впливу) спеціального законодавства. 
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НОРМАМИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

 

4.1. Проходження державної служби як складова предмета 

трудового права в Україні 

 

Державна служба являє собою комплексний міжгалузевий інститут, 

значну частину якого становлять норми адміністративного та трудового 

права. У попередніх підрозділах нами було з’ясовано загальні та специфічні 

аспекти адміністративно-правового регулювання проходження державної 

служби. У даному ж підрозділі ми маємо на меті розглянути проходження 

державної служби як предмет трудо-правового регулювання. Для 

конструктивного розв’язання даного питання необхідно з’ясувати поняття 

трудового права та його предмет. З цією метою звернемося до розгляду 

відповідних наукових напрацювань.  

Спеціалісти в галузі загальної теорії права щодо розглядуваного 

питання формулюють власну позицію. Так, В. В. Копєйчиков та 

А. М. Колодій охарактеризували трудове право як провідну галузь 

українського права, яка являє собою систему правових норм, що регулюють 

сукупність трудових відносин працівників
 
із роботодавцями, а також інші 

відносини, що випливають із трудових або тісно пов’язані з ними і вста-

новлюють права й обов’язки в галузі праці на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності та відповідальність у разі їх 

порушення [353, c. 323–324]. Під предметом трудового права дані правники 

розуміють основу, базу, з огляду на яку постає потреба з’ясувати 

взаємозв’язок працівників із роботодавцями з приводу праці, причому не 

всякої праці, а лише тієї, що пов’язана з її суспільною організацією або 

випливає з неї, створюючи відповідний комплекс, де трудові відносини є 

головними [353, c. 323–324]. О. Ф. Скакун визначає трудове право як 
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систему юридичних норм, що регулюють відносини, засновані на угоді між 

працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за оплату 

роботи з певної спеціальності, кваліфікації або посади, а також відносини, 

безпосередньо пов’язані з трудовими [446, c. 302].  

Спеціалісти-трудовики, загалом поділяючи вищевказану позицію, 

розвивають і конкретизують її. 

З точки зору С. С. Каринського, трудове право – це самостійна галузь 

національного права, що відрізняється однорідністю та цілісністю свого 

складу; вона охоплює усю сукупність нормативних приписів, що 

регламентують трудові, а також похідні, тісно пов’язані з ними відносини 

[214, с. 244]. 

Б. К. Бегічев та А. Д. Зайкін трудове право охарактеризували як галузь 

права, що регулює трудові відносини робітників і службовців та тісно 

пов’язані з ними інші відносини, що складаються з приводу суспільної 

організації праці на підприємствах (в установах, організаціях) [453, с. 15]. 

О. І. Процевський визначив предмет трудового права виходячи із 

загальної і конкретної ознак, тобто за характером праці і його 

властивостями (внутрішній зв’язок) та із наявності трудового договору 

(зовнішній зв’язок). У результаті вченим було зроблено висновок, що 

предмет трудового права складають чотири групи відносин: а) що 

виникають у результаті реалізації здібностей до праці; б) що забезпечують 

охорону і розвиток трудової діяльності; в) що виникають у результаті 

неналежного виконання трудових обов’язків; г) процесуальні відносини у 

сфері праці [481]. 

З точки зору В. М. Скобєлкіна, предметом трудового права 

виступають як безпосередньо трудові відносини, так і а комплекс 

самостійних, але пов’язаних із трудовими відносин. Зокрема, це відносини з 

оплати праці, робочого часу і часу відпочинку тощо, а також і «супутні 

трудові відносини» (з матеріальної і дисциплінарної відповідальності тощо 

[447, с. 48–50]. 
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М. В. Молодцов зазначав, що суспільна організація праці охоплює не 

тільки відносини, у які люди вступають безпосередньо для реалізації своєї 

здібності до праці, для здійснення трудових процесів, а й усі інші 

відносини, що забезпечують безперервне функціонування і розвиток 

суспільної організації праці: із формування, розвитку і розподілу робочої 

сили, забезпечення її відтворення. У структурі предмета трудового права 

дослідник вбачав три великі групи відносин: 1) із участі у суспільній праці, 

що складаються з трьох блоків відносин (із використання робочої сили, із 

відтворення робочої сили, із розподілу і перерозподілу робочої сили); 2) із 

розгляду трудових спорів; 3) із нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю [481]. 

В. Г. Короткін та Л. П. Грузінова вважають, що трудове право – галузь 

права, яке регулює трудові відносини працівників і роботодавця, а також 

інші тісно пов’язані з ними похідні від них відносини; воно визначає права 

та обов’язки у сфері праці суб’єктів трудового права та відповідальність за 

їх порушення [78, c. 20]. З точки зору правників, основним предметом 

трудового права є суспільні відносини, пов’язані із застосуванням та 

організацією праці. Трудові відносини – це відносини працівника і 

роботодавця, що виникають у зв’язку з використанням несамостійної праці 

в загальному процесі організації праці. Трудові відносини – відносини, 

побудовані на угоді між працівником і роботодавцем про виконання 

працівником за оплату певної роботи, що потребує того чи іншого фаху, 

кваліфікації або посади, на підпорядкуванні працівника правилам 

внутрішнього трудового розпорядку, якщо роботодавець забезпечує умови 

праці, передбачені трудовим законодавством, колективним договором, 

угодами, трудовим договором [78, c. 6–7]. На думку вчених, до системи 

суспільних відносин, які є предметом трудового права, крім відносин 

трудових, належать відносини, тісно пов’язані з трудовими; вони передують 

їм, супроводжують чи походять з них [78, c. 7]. 
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В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко зазначають, що 

трудове право є єдиною галуззю, що здатна як забезпечити реалізацію прав 

та законних інтересів людини у сфері праці, так і сприяти вирішенню 

завдань економічного й соціального розвитку. Трудове право як одна з 

основних галузей системи вітчизняного права характеризується 

самостійними предметом і методом, добре розвиненою нормативною базою. 

Воно має своє призначення та відповідні принципи, на яких засноване 

регулювання соціально-трудових відносин [481]. Предметом трудового 

права дані науковці вважають не всі відносини, пов’язані із працею взагалі, 

а лише ті суспільно-трудові відносини, що виникають, розвиваються та 

припиняються у зв’язку з безпосередньою діяльністю людей у процесі 

праці. Тобто основою предмета трудового права є відносини, що існують на 

базі праці, яка характеризується певними ознаками. В. В. Жернаков, 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, як і більшість інших юристів-трудовиків, 

звертають увагу на те, що, окрім відносин щодо реалізації права на працю, 

предмет трудового права складає широке коло відносин працевлаштування, 

умов праці, організації та управління працею, професійного навчання, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації на виробництві, забезпечення 

договірного регулювання умов праці, відповідальності роботодавців і 

працівників, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства [481]. 

Ю. П. Дмитренко пропонує розуміти трудове право як об’єктивно 

вiдокремлену систему взаємопов’язаних правових норм, регулюючих 

суспiльнi трудовi та пов’язанi з ними вiдносини суспiльної органiзацiї працi 

з приводу реалiзацiї громадянами їх права на працю та застосування 

найманої працi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях рiзних форм 

власностi з поєднанням суспiльних колективних та особистих інтересів їх 

суб’єктів [104, c. 39]. Правник справедливо вказує, що головне мiсце в 

структурi предмета трудового права посiдають трудовi вiдносини, тобто 

вiдносини мiж роботодавцем i працівником з приводу органiзацiї та 
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застосування найманої працi [104, c. 39]. Трудовi вiдносини як предмет 

трудового права, на думку Ю. П. Дмитренка, являють собою суспiльнi 

виробничi вiдносини, що складаються в процесi застосування працi, 

працiвник приймається на пiдприємство, установу, органiзацiю для 

виконання певного роду роботи (трудової функцiї) з пiдпорядкуванням 

встановленому трудовому розпорядку. Трудове право України регулює 

трудовi та пов’язанi з ними правовiдносини, змiстом яких є процес працi 

(постiйне виконання трудових функцiй), а не кiнцевий результат (як у 

цивiльному правi) [104, c. 39]. Щодо похідних від трудових відносин, які 

також складають предмет трудового права, то ними автор вважає такі: 

– з працевлаштування; 

– з пiдготовки та перепiдготовки кадрiв; 

– з соцiального партнерства (в тому числi органiзацiйно-управлiнськi 

(мiж роботодавцем i профспiлковим органом чи iншим органом, 

уповноваженим трудовим колективом); 

– контрольно-наглядовi; 

– з вирiшення трудових спорiв; 

– в окремих випадках iз соцiального страхування (мiжгалузевi 

вiдносини є зв’язуючими мiж трудовим правом i правом соцiального 

забезпечення) тощо (хоча спостерігається тенденція переходу їх до 

предмета права соціального забезпечення) [104, c. 39–40]. 

В. I. Прокопенко вважає, що предметом трудового права України є 

суспільні трудові відносини, які виникають із застосування робітниками і 

службовцями здатності до праці в суспільному виробництві, відносини по 

працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по 

матеріальному забезпеченню робітників та службовців в разі тимчасової або 

постійної втрати працездатності [422, c. 19]. Автор зауважує, що поряд з 

трудовими в галузі суспільної організації праці створюються відносини по 

працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по 

соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню трудящих, які також 
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відносяться до предмета регулювання трудового права України. Всі ці 

відносини групуються навколо трудових відносин, які в даній системі є 

головними [422, c. 19]. 

О. В. Смирнов до предмета радянського трудового права також 

відносить організаційно-управлінські відносини між профспілковими 

органами та адміністрацією підприємств, установ, організацій [420, с. 35]. 

П. Д. Пилипенко у своїх роздумах з приводу предмета трудового 

права відзначає, що з усіх існуючих видів трудових відносин трудове право 

у повному обсязі регулює лише відносини так званої найманої праці або, 

точніше, відносини, що виникають на підставі укладення трудового 

договору. Усі інші відносини, що пов’язані з використанням праці, але 

мають в основі виникнення відмінні від трудового договору юридичні 

факти, можуть бути об’єктом правового забезпечення норм трудового права 

лише за умови, що спеціальним актом, яким вони регулюються, буде 

зазначено про можливість застосування щодо них трудового законодавства 

[482, c. 5]. Дослідник підсумовує, що предметом трудового права є 

суспільно-трудові відносини, які виникають в результаті укладення 

трудового договору між працівником і роботодавцем. Трудові відносини, 

що виникають на підставі укладення трудового договору, становлять основу 

предмета трудового права, його «ядро», однак лише ними предмет цієї 

галузі не вичерпується [482, c. 5]. Далі П. Д. Пилипенко відзначає, що існує 

ще ціла низка суспільних відносин, які забезпечують функціонування 

трудових відносин, що теж регулюються нормами трудового права. 

Особливістю цих відносин є те, що за відсутності трудових відносин вони 

існувати не можуть. Тобто за своєю природою це – відносини допоміжного 

характеру [482, c. 5]. До таких відносин, що виконують допоміжну роль у 

забезпеченні трудових відносин, вчений відніс: відносини 

працевлаштування; навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації 

працівників на виробництві; нагляду і контролю за дотриманням трудового 
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законодавства; вирішення трудових спорів; соціального партнерства [482, c. 

5]. 

М. І. Іншин та В. І. Щербина, розглянувши ряд наукових підходів до 

розуміння предмета трудового права, зазначають, що, залежно від 

історичних особливостей, виникнення і розвитку трудового права в 

конкретній країні, предмет правового регулювання цієї галузі може бути 

більш широким або вужчим [207]. При цьому серцевиною предмета 

трудового права у будь-якій правовій системі є відносини, що пов’язані із 

застосуванням здібності людини до праці, сам суспільний процес праці. Ці 

відносини характеризуються низкою особливостей, зокрема: виконавець 

роботи (працівник) включається в колектив підприємства, установи, 

організації та своєю особистою працею бере участь у вирішенні його 

завдань; основним обов’язком працівника у цих відносинах є виконання 

визначеної трудової функції; працівник підлягає певному правовому 

режиму, який і визначає умови спільної праці [425, с. 58; 207]. 

Предмет трудового права, на думку М. І. Іншина та В. І. Щербини, 

становлять: 

– суспільні відносини з працевлаштування; 

– трудові відносини в широкому розумінні, тобто відносини з 

реалізації здібності людини до праці у різних організаційних формах 

(залежна праця за наймом, незалежна професійна діяльність, фрілансерство 

(надання послуг на замовлення), трудова діяльність працюючих власників 

тощо; 

– відносини з організації роботодавцем праці працівників та 

управління спільним процесом праці; 

– відносини з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів безпосередньо на виробництві; 

– відносини виробничої демократії, тобто відносини з участі 

працівників, їх колективів та органів представництва в управлінні 
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виробництвом, встановленні умов праці, захисті прав і законних інтересів 

працівників; 

– відносини з охорони праці та створення для працівників безпечного 

і комфортного виробничого середовища; 

– процесуальні відносини, тобто відносини з вирішення трудових 

спорів; 

– відносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового зако-

нодавства; 

– охоронні відносини, тобто відносини із реалізації примусових 

заходів та запобігання правопорушенням у сфері суспільної організації 

праці [207]. 

В. С. Венедіктов виходить із того, що трудове право України являє 

собою систему встановлених або санкціонованих державою правових норм, 

якими врегульовуються трудові та тісно пов’язані з ними відносини 

суспільної організації праці [60]. З точки зору науковця, суспільна мета 

трудового права – консолідація суспільства через об’єднання зусиль 

працівників, роботодавців і державної влади, їх згуртування задля 

досягнення високого рівня добробуту громадян України. Власне юридична 

мета трудового права, як зазначає В. С. Венедіктов, – це впорядкування 

нормами права суспільних відносин, що виникають із приводу застосування 

здібності людини до праці, а також відносин, безпосередньо пов’язаних з 

трудовими. Завдання трудового права формулюються з урахуванням 

суспільної і власне юридичної мети цієї галузі. Завдання трудового права 

повинні відображати реалії соціально-економічного стану країни та 

стимулювати прогресивний розвиток відносин у сфері праці [60]. 

Є. Б. Хохлов та В. О. Сафонов пропонують розуміти трудове право як 

галузь національної системи права, що регулює сукупність суспільно-

трудових відносин, які виникають у процесі застосування найманої праці та 

оформлені трудовим договором [484, c. 18]. 



 236 

Н. Б. Болотіна зазначає, що предмет трудового права відповідає на 

питання про те, які суспільні відносини регулюються цією галуззю права. 

Саме найменування трудового права свідчить про те, що зміст відносин, що 

регулюються цією галуззю права, становить трудова діяльність людей [47, 

c. 49]. Однак, як підкреслює дослідниця, не всі відносини, пов’язані з 

працею, включаються у сферу дії трудового права, а ті відносини, які 

входять до предмета, – неоднорідні за своїм змістом, цільовим 

призначенням і суб’єктним складом. У сучасних умовах система суспільних 

відносин, що становлять предмет трудового права, складається з 

індивідуальних трудових відносин, які виникають на підставі трудового 

договору, і колективних трудових відносин. Основу (ядро) предмета 

трудового права становлять індивідуальні відносини трудового найму [47, c. 

49].  

З викладеного зрозуміло, що, незважаючи на відсутність серед 

дослідників єдності щодо визначення поняття трудового права, наявні 

відмінності у підходах різних правників мають швидше зовнішній, аніж 

якісно-змістовний характер. Отже, в цілому під трудовим правом 

розуміється окрема самостійна галузь національної системи права, що 

складається з норм, які регулюють трудові відносини, що, власне кажучи, й 

становлять «серцевину» предмета трудо-правового регулювання. Звідси 

можемо дійти висновку, що, включаючи проходження державної служби до 

складу предмета трудового права, ми тим самим розглядаємо його як прояв 

трудового правовідношення. Тобто проходження державної служби, з точки 

зору трудового права, являє собою особливого роду юридичний 

взаємозв’язок, що складається між державним службовцем як працівником 

та тим чи іншим органом влади як роботодавцем, які мають взаємні права та 

несуть відповідні обов’язки один перед одним. Наголосимо, що 

безпосереднім роботодавцем є не держава, а відповідний орган влади, де 

особа проходить службу, тобто саме між ними виникають трудові 

правовідносини. Тоді як відносини між державним службовцем та 
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державою, з нашої точки зору, мають саме адміністративно-правовий 

характер.  

Для того щоб зазначений зв’язок міг розцінюватися саме як трудове 

правовідношення, він має: 

– по-перше, складатися з приводу використання найманої праці. Така 

праця, з точки зору В. В. Жернакова, С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка, 

характеризується певними ознаками, а саме: 1) має суспільну форму. Не 

регулюється трудовим законодавством праця у власному домогосподарстві, 

праця «на себе», оскільки вона не породжує правових відносин; 2) є 

вільною. Договірне залучення до праці зумовлює відносини, де є вільне 

волевиявлення, відсутній примус у будь-якому вигляді. Тому не 

регулюються нормами трудового права відносини, що виникають із 

обов’язків військової служби, відбування покарання, встановленого 

вироком суду; 3) має характер найманої (несамостійної) праці. Наймана 

праця означає те, що вона здійснюється особою, яка не є власником майна 

підприємства. Трудове законодавство діє там, де є відносини між 

роботодавцем – власником майна або уповноваженим ним органом та 

найманою особою. Але суто майнові відносини трудове законодавство не 

регулює, і до його сфери не включаються відносини між власниками 

підприємств; 4) сучасна праця має, як правило, кооперований характер, 

тобто є колективною – у трудовому процесі задіяно багато людей. Суб’єкти 

трудових відносин мають співпрацювати між собою, дотримуючись 

загальновизнаних правил суспільного буття; 5) є організованою працею. 

Кожен із працівників виконує свою трудову функцію, і їх діяльність має 

бути узгодженою. Працівник має виконувати роботу певного роду та виду, 

що визначається професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою; 6) є 

«живою» працею. Ним регулюється весь процес праці, а не тільки її 

результат; 7) їй притаманний утилітарний характер, тобто вона (праця) 

виконується на результат, що має реалізуватися. Праця оплачується, 

працівник регулярно отримує заробітну плату, визначену за встановленими 
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нормами і розцінками [481]. Варто відзначити з цього приводу й позицію 

Н. Б. Болотіної, яка пише, що наймана праця характеризується такими 

правовими ознаками: трудові відносини виникають на підставі угоди між 

працівником і роботодавцем, така угода у трудовому праві отримала 

спеціальну назву – термін «трудовий договір»; це праця юридично не 

самостійна, а така, що протікає в рамках визначеного підприємства, 

установи, організації (юридичної особи) або в окремого громадянина 

(фізичної особи); відбувається виконання роботи певного виду (трудової 

функції); така праця здійснюється з підляганням трудовому розпорядку, 

встановленому на конкретному підприємстві або ж визначеному 

роботодавцем-фізичною особою; ця праця здійснюється не на основі 

власних коштів виробництва, а за рахунок коштів (капіталу) роботодавця; 

вона здійснюється не на свій страх і підприємницький ризик, а шляхом 

виконання під час роботи вказівок та розпоряджень роботодавця або 

уповноваженого ним органу і за гарантовану оплату; трудовий договір, як 

правило, укладається на невизначений строк і лише у випадках, 

передбачених законодавчими актами, на визначений строк; здійснення 

трудової діяльності переважно відбувається у колективі працівників 

(трудовому колективі); виконання протягом встановленого робочого часу 

певної міри праці (норм праці); отримання від роботодавця у встановлені 

терміни винагороди за роботу, що виконується; забезпечення роботодавцем 

гарантій у встановлених випадках, передбачених трудовим законодавством; 

передбачається обов’язкова участь роботодавця у фінансуванні соціального 

страхування працівника [47, c. 50–51]; 

– по-друге, виникати на підставі трудового договору (контракту) між 

державним службовцем та органом влади. Цей аспект є важливим тому, що 

у випадку використання найманої праці може укладатись як трудовий 

договір, так і цивільно-правова угода. Відповідно і відносини між 

сторонами матимуть не трудо-правовий, а цивільно-правовий характер. Між 

трудовим та цивільно-правовим договором існує цілий ряд істотних 
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відмінностей. Відповідно до ст. 21 КЗпП України трудовий договір є угода 

між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін. Особливою формою трудового 

договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і 

відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 

забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в 

тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера 

застосування контракту визначається законами України [228]. Водночас за 

Цивільним кодексом України договір – це домовленість двох або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 

та обов’язків [496]. 

У листі Міністерства праці та соціальної політики від 26.12.2003 р. № 

06/1-4/200 «Щодо застосування трудових договорів та договорів підряду» 

зазначається, що різниця між ними криється, головним чином, у таких 

особливостях:  

1. За договором підряду, укладеним між власником і громадянином, 

останній зобов’язується за винагороду виконувати для підприємства 

індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє підрядні 

відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється 

процес трудової діяльності, її організація. За цивільно-правовим договором 

процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою 

договору є отримання певного матеріального результату. Підрядчик, на 

відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього 
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трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на 

власний ризик. 

2. За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), 

включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних 

функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові 

гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством 

гарантії, пільги, компенсації тощо. За підрядним договором оплачується не 

процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і 

оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), 

на підставі яких провадиться їх оплата. 

3. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну 

оплату. У трудовій книжці не робиться запис про виконання роботи за 

цивільно-правовими договорами. Водночас відповідно до п. «а» ч. 3 ст. 56 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота за угодами цивільно-

правового характеру за умови сплати страхових внесків зараховується до 

стажу роботи, що дає право на трудову пенсію [510]. 

Як специфічному прояву трудових відносин і, відповідно, предмету 

трудо-правового регулювання, відносинам проходження державної служби 

притаманні наступні властивості: 

1) формуються на добровільній основі, тобто передумовою 

виникнення службово-трудових відносин є вільне волевиявлення їх 

майбутніх сторін: громадянина – про прагнення реалізувати свої здібності 

до праці через вступ до відповідного органу влади; органу влади – про 

намір використовувати працю громадянина; 

2) формалізуються наміри сторін у вигляді трудового договору, який 

виступає юридичним фактом, що породжує ці відносини; 

3) опосередковують процес використання найманої праці, тобто: 

– матеріально-технічне та інше забезпечення державного службовця 

як працівника покладається на роботодавця – орган влади, де перший 

проходить службу; 
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– державний службовець як працівник зобов’язаний виконувати 

вказівки та розпорядження роботодавця; 

4) передбачають включення громадянина у штат певного органу 

влади, тобто його залучення до трудового колективну; 

5) протікають у відповідності до вимог трудової дисципліни; 

6) їх предметом є конкретна трудова функція, що реалізується 

(виконується) державним службовцем особисто у відповідності до вимог, 

що пред’являються до посади, на якій він перебуває; 

7) мають відплатний характер – за виконання своїх посадових завдань 

і функцій державний службовець отримує винагороду у вигляді заробітної 

плати; 

8) їм притаманний тривалий та безперервний характер. При цьому 

безперервність службово-трудових відносин не слід плутати із 

припиненням виконання службовцем трудової функції, яка реалізується ним 

не постійно, а у певному режимі. Натомість службово-трудові відносини 

між державним службовцем та тим чи іншим органом влади існують доти, 

доки їх не буде припинено у відповідному порядку, незалежно від того, 

виконує держслужбовець свої трудові функції чи ні, хоча їх невиконання 

може стати підставою для розірвання службово-трудових відносин; 

9) мають, переважно, внутрішній характер, тобто протікають в межах 

організаційно-управлінської структури певного органу влади. Інколи дані 

відносини можуть мати зовнішній характер, зокрема йдеться про ті випадки, 

коли вони складаються між державним службовцем та керівництвом 

вищестоящих ланок системи, у складі якої знаходиться орган влади, де цей 

державний службовець працює; 

10) важливим аспектом службово-тралових відносин є те, що їм 

притаманний особистісний елемент, а саме: трудовий та службово-трудовий 

престиж, авторитет, ділова репутація, трудова честь і гідність, звання 

кращого спеціаліста тощо [208, c. 141]. 
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Підсумовуючи вищевикладене можемо констатувати, що механізм 

реалізації особою своєї здатності до праці у формі проходження державної 

служби, незважаючи на наявність ряду специфічних властивостей, 

обумовлених соціальним призначенням даного виду діяльності, є 

предметом трудо-правового регулювання, про що яскраво свідчить 

спорідненість ключових ознак трудових і службово-трудових відносин. 

Питання щодо того, які ж саме різновиди відносин проходження державної 

служби регламентуються трудовим правом, ми окремо розглянемо в одному 

із наступних підрозділів даного дослідження. 

 

 

4.2. Державний службовець як спеціальний суб’єкт трудового 

права 

 

Одним із ключових питань, на якому слід зосередити пильну увагу, 

аналізуючи проблематику трудо-правового регулювання проходження 

державної служби, є з’ясування юридичного становища державного 

службовця з позиції трудового права. Адже, як слушно вказує 

В. К. Колпаков, особи-службовці є кадровим складом (або особовим 

складом, чи персоналом) органів державного управління. Будучи 

співробітниками державного органу, вони фактично перебувають на службі 

у держави і виконують її завдання та функції. Саме вони є останньою 

ланкою державного управлінського механізму, через яку реалізується 

виконавча влада, втілюються в життя державні вимоги та управлінські 

рішення. Від того, як вони розуміють і виконують свою роботу, наскільки 

чітко і правильно діють, залежить ефективність функціонування органу 

управління і всієї системи виконавчої влади. Держава набуває реальності та 

сили завдяки персоналу, кадровому складу своїх органів, а завдання і 

функції держави стають за умови практичної реалізації завданнями і 

функціями контингенту державних службовців [237, c. 144] . 
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Перш за все, на наше переконання, необхідно з’ясувати зміст поняття 

«державний службовець». Вище вже зазначалось, що діюче законодавство 

містить офіційне тлумачення поняття «державний службовець», під яким 

розуміється громадянин України, який займає посаду державної служби в 

органі державної влади, іншому державному органі, його апараті 

(секретаріаті), 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 [368]. Одразу ж 

слід зауважити, що чинний Закон України «Про державну службу» став 

першим нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, в якому 

нормотворець закріпив основні ознаки державного службовця, з яких і 

формується визначення зазначеного поняття. Звісно ж можна ще згадати 

Закон «Про державну службу» від 2011 р., у якому було закріплено, що 

державний службовець – громадянин України, який займає посаду 

державної служби в державному органі, органі влади Автономної 

Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів 

державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює 

встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з 

реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу 

влади Автономної Республіки Крим щодо: а) підготовки пропозицій 

стосовно формування державної політики у відповідній сфері; б) 

розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових 

актів; в) надання адміністративних послуг; г) здійснення державного 

нагляду (контролю); д) управління державним майном або майном, що 

належить Автономній Республіці Крим, державними корпоративними 

правами; е) управління персоналом державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим або їх апарату; є) реалізації інших 

повноважень відповідного органу [370]. Однак даний Закон так і не набрав 

чинності.  
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Що ж стосується Закону «Про державну службу» 1993 р., то у ньому 

взагалі не розкривався зміст поняття «державний службовець». Лише 

зазначалося, що посадовими особами відповідно до цього Закону 

вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх 

апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. При цьому посада розумілася як 

визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця 

державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене 

нормативними актами коло службових повноважень [369]. 

Окрім офіційного, також існує і ряд наукових підходів до визначення 

поняття «державний службовець». Так, наприклад, В. А. Власов ще у 1959 

р. писав, що державний службовець – це особа, яка виконує безпосередньо 

чи як допоміжний працівник, постійно або тимчасово, за винагороду 

службові обов’язки (державні функції) у апараті державної адміністрації (у 

державному апараті) [65, с. 107]. 

Ю. П. Битяк, розмірковуючи про зміст поняття державного 

службовця, зазначає, що державні службовці становлять соціальну групу 

індивідуальних суб’єктів права, виконують соціально важливі функції 

держави чи її органів, організацій [40, c. 114]. На думку правознавця, 

залежно від місця служби (органу, організації), де повноваження 

виконуються державними службовцями, службовців розглядають у 

широкому чи вузькому значенні. У широкому значенні до державних 

службовців відносять осіб (фізичних), які здійснюють державні функції не 

лише в державних органах, а і в інших державних організаціях, на 

підприємствах, в установах. У вузькому значенні державні службовці – це 

особи, які займають посади в державних органах та їх апараті, на оплатній 

професійній основі виконують завдання та функції держави і отримують 

заробітну плату за рахунок державних коштів. До державних службовців 

належать і особи, що займають посади в структурних підрозділах органів 
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держави та апараті структурних підрозділів [40, c. 114]. Науковець указує на 

поширеність думки, згідно з якою державний службовець – це особа, яка 

виконує безпосередньо, постійно чи тимчасово, на платній основі службові 

обов’язки в державному органі чи апараті державного органу; або виконує 

роботу по здійсненню державних функцій; чи займає постійну або 

тимчасову посаду в державному апараті і отримує винагороду за свою 

працю; обіймає в порядку, встановленому правовими актами, посаду в 

державній організації: органі державної влади, на підприємстві, в установі, 

організації; особи, які працюють у державних органах та апараті 

адміністрації державних підприємств, об’єднань, установ й організацій на 

певних посадах, та ін. [40, c. 114–115]. 

З позиції В. М. Манохіна, державні службовці – це громадяни, які 

працюють у державних організаціях, займають у них посади за 

призначенням, виборами або в іншому порядку, наділені відповідними 

посадовими повноваженнями, діють від імені і за дорученням держави з 

метою практичного здійснення її завдань і отримують за свою працю плату 

[451, с. 122]. 

О. Ф. Скакун вважає, що державним службовцем є особа, яка обіймає 

посаду в державному органі та організації, здійснює в установленому 

законом порядку трудові функції на професійних засадах на основі 

трудового договору (контракту), одержує заробітну плату за рахунок коштів 

з державного бюджету відповідно до займаної посади і підпорядковується 

службовій дисципліні [446, c. 176]. Державні службовці, на думку 

дослідниці, характеризуються такими ознаками:  

1) має необхідний рівень освіти; 

2) обіймає посаду відповідно до кваліфікації і досвіду; 

3) володіє інформацією як особливим предметом праці, за допомогою 

якої впливає на підлеглих (обслуговуваних); 

4) підвищує кваліфікацію та своєчасно проходить переатестацію; 

5) працює відплатно (одержує заробітну плату) [446, c. 177]. 
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М. В. Цвік 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 [190, c. 130]. 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 зі 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 [190, c. 130]. Фізичним втіленням 

державного апарату і механізму держави, як наголошує М. В. Цвік, 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 [190, c. 131]. 

З точки зору Ю. М. Старилова, державний службовець у широкому 

контексті – індивідуальний суб’єкт права, який здійснює державні функції 

не тільки в державних органах, а й у інших державних організаціях, 

установах, підприємствах (в цьому випадку державні функції мають, 

наприклад, соціально-культурний характер, їх здійснюють службовці 

медичних, виховних, освітніх та інших установ). Між державним 

службовцем і державою (державним органом) на певному етапі виникає 

конкретне державно-службове правовідношення, що характеризується 

наявністю взаємних прав, обов’язків, обмежень і заборон, відповідальності 
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та інших атрибутів правового статусу державного службовця [458, c. 28–

29]. У більш вузькому тлумаченні державний службовець – це особа, яка 

займає державну посаду державної служби, тобто посаду в системі 

структурних підрозділів державної адміністрації, і виконує на відплатних 

засадах (за винагороду, заробітну плату, грошове утримання) функції цього 

державного органу (управлінські, владні, правоохоронні, що забезпечують 

здійснення судової влади) [458, с. 29]. 

Д. М. Павлов під державним службовцем пропонує розуміти особу, 

яка займає певну посаду в державних органах або їх апараті, здійснює на 

професійній основі діяльність щодо практичного виконання завдань і 

функцій держави й наділена у цьому зв’язку відповідними службовими 

повноваженнями, та одержує за це заробітну плату за рахунок державних 

коштів [329, с. 46]. 

С. Г. Стеценко розуміє під державним службовцем особу, яка на 

законних підставах обіймає посаду в державних органах. При цьому не 

будь-яка особа, що працює в державних органах чи організаціях, є 

державним службовцем. Державним службовцем людина стає тільки в тому 

випадку, коли вона працює на посаді державного службовця [462, c. 144–

145]. 

С. Д. Дубенко характеризує сутність поняття державного службовця 

через виокремлення його основних ознак (властивостей), до кола яких учена 

віднесла такі: держслужбовець – фізична особа, громадянин України, який 

має відповідну освіту і професійну підготовку та пройшов у встановленому 

порядку конкурсний добір або прийнятий за іншою процедурою, 

передбаченою Кабінетом Міністрів; держслужбовець є представником 

державної адміністрації, часткою державної бюрократії, без якої не існує 

жодне суспільство; всі дії держслужбовця вчиняються від імені держави і за 

її дорученням; держава контролює діяльність зазначеного службовця і у 

відповідних випадках застосовує до нього засоби примусу; держслужбовець 

обіймає посаду лише у державному органі; держслужбовець повинен 
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відповідати вимогам законодавства України про державну службу; він 

обіймає оплачувану державну посаду державної служби в установленому 

порядку; спеціальне законодавство визначає зміст діяльності службовця, 

права, обов’язки, обмеження, гарантії, відповідальність; держслужбовцю 

присвоюється в установленому порядку відповідний посаді і категорії ранг; 

він виконує державні функції, повноваження державних органів, вирішує 

державні завдання в економічній, соціальній, адміністративно-політичній 

сфері; службовець вчиняє дії, які викликають певні юридичні наслідки; 

діяльність держслужбовця має, як правило, невиробничий характер; вона 

впливає на свідомість людей, на економічне життя, організацію і діяльність 

трудових колективів [177, с. 41–42; 208, c. 157–158].  

З позиції І. П. Грекова, державний службовець – це такий громадянин 

України, що має належну підготовку і відповідно до укладеного трудового 

договору займає посаду в державному органі, закладі, підприємстві чи 

установі з метою платного виконання державних функцій, завдань та 

повноважень [76, с. 43]. 

Н. М. Неумивайченко державного службовця трактує як громадянина 

України, який досяг 18-річного віку, володіє державною мовою, має 

відповідну освіту і професійну підготовку, виконує обов’язки по займаній 

державній посаді на державній службі, як правило, на підставі конкурсного 

відбору й укладення трудового договору, одержує заробітну плату за 

рахунок державних коштів, підпорядковується обмеженням, встановленим 

законодавством, і несе спеціальну відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання покладених на нього обов’язків [296, c. 28]. 

М. І. Іншин доходить висновку, що найважливішими якостями, 

ознаками, властивостями державного службовця є такі: а) це фізична особа, 

громадянин України; б) це особа, яка має необхідну професійну підготовку; 

в) відповідає усім вимогам законодавства України про державну службу; г) 

державний службовець займає посаду державної служби; ґ) йому 

присвоюється в установленому законом порядку кваліфікаційний розряд 
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(чин, спеціальне звання, клас, ступінь, ранг); д) він 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); е) державний службовець у багатьох 

випадках здійснює дії, які викликають певні юридичні наслідки; є) 

діяльність державних службовців має, як правило, невиробничий характер; 

ж) укладає з державними органами трудовий договір [208, c. 159]. Звідси 

правознавець пропонує наступне визначення поняття державного 

службовця: це фізична особа, громадянин України, який, уклавши з 

державними органами трудовий договір (контракт), займає штатну посаду 

цього органу, має спеціальну професійну підготовку щодо здійснення від 

імені держави передбачених посадових функцій та відповідний 

кваліфікаційний розряд і отримує за свою службу винагороду з державного 

бюджету [208, c. 159].  

Аналіз наведених наукових підходів до розуміння змісту поняття 

«державний службовець», свідчить, що, незважаючи на відсутність 

консолідованого погляду правників на дане питання, більшість дослідників, 

як із галузі адміністративного, так і трудового права, під час формулювання 

відповідної дефініції користуються одними і тими ж ознаками, зокрема 

вказують на те, що держслужбовець: 

– є фізичною особою; 

– є громадянином України; 

– володіє відповідним рівнем професійної підготовки; 

– є виконавцем державних завдань і функцій; 

– є посадовою особою; 

– отримує заробітну плату за рахунок бюджетних коштів.  

Однак, попри більш-менш однакове бачення переліку основних ознак 

державного службовця як суб’єкта права, слід відзначити, що 
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адміністративісти, як правило, акцентують увагу на тому, що державний 

службовець виступає виразником публічної волі, що, обіймаючи посаду та 

виконуючи відповідні їй обов’язки, він реалізує завдання і функції держави. 

Тобто держслужбовець розглядається як функціональна ланка апарату 

держави [124].  

Натомість представники галузі трудового права роблять акцент на 

тому, що державний службовець виконує завдання і функції держави на 

добровільній, договірній основі. Виокремлення цієї властивості є дуже 

важливим моментом, з точки зору характеристики державного службовця як 

суб’єкта трудового права. Адже саме наведене свідчить про те, що 

державний службовець – це, перш за все, працівник, який виконує 

суспільно корисну роботу та є членом окремого трудового колективу, а 

також те, що державний орган, у якому проходить службу державний 

службовець, у відносинах з останнім виступає роботодавцем, а не суб’єктом 

публічних (державно-владних) повноважень. 

З метою більш детальної характеристики державного службовця як 

суб’єкта трудового права розглянемо його правовий статус. Саме через 

правовий статус, як справедливо відзначає М. В. Вітрук, створюються 

реальні можливості для виконання суб’єктами права своїх соціальних 

функцій. Його зміст визначає межі діяльності особи щодо інших осіб, 

колективів, держави, межі її активної та пасивної життєдіяльності та 

самоствердження [63, с. 156].  

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко правовий статус трактують як 

категорію, що відображає особливості соціальної структури суспільства, 

рівень демократії та стан законності. Правовий статус визначає стандарти 

можливої та необхідної поведінки, що забезпечують нормальну 

життєдіяльність соціального середовища, а також характеризує реальну 

взаємодію держави та особи [474]. 

О. А. Лукашева правовий статус індивіда визначає як одну із 

найважливіших політично-юридичних категорій, яка невід’ємно пов’язана 
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із соціальною структурою суспільства, рівнем демократії, станом законності 

[309, с. 28]. 

За В. С. Нерсесянцом, правовий статус індивіда – одна з 

найважливіших політико-юридичних категорій, яка нерозривно пов’язана із 

соціальною структурою суспільства, рівнем демократії, станом законності 

[418, c. 225].  

В. М. Сирих сукупність прав, свобод та обов’язків, якими володіє 

особистість відповідно до чинних норм міжнародного та національного 

права, розуміє як правовий статус особи [466, с. 377]. 

С. Д. Гусарєв виходить із того, що правовий статус – це 

співвідношення особистості та права, за допомогою якого держава 

окреслює для суб’єкта межі можливої діяльності, його становище по 

відношенню до інших суб’єктів, і в залежності від індивідуальних або 

типових ознак, які властиві суб’єктові, у праві відбиваються повнота 

правового становища особистості, його певна уніфікація або обмеження [83, 

с. 41]. 

На думку М. М. Рассолова, правовий статус є сукупністю прав і 

свобод, обов’язків і відповідальності особи, що встановлюють її правове 

становище в суспільстві. Правник наголошує, що державний службовець, 

суддя, військовослужбовець, студент, шановний громадянин – усе це 

правові статуси, які визначають правове становище конкретних осіб та 

характеризуються певним набором прав і свобод [470, с. 217]. 

В. І. Новосьолов пропонує розуміти правовий статус як усі ті 

юридичні якості, якими володіє громадянин та якими він користується [301, 

с. 249].  

А. В. Панчишин охарактеризував правовий статус як складну 

категорію, якій притаманні системність, універсальність та комплексність. 

Правовий статус відіграє надзвичайно важливу роль в організації 

суспільних відносин, оскільки, шляхом встановлення прав, обов’язків, а 

також гарантій їх реалізації, визначає основоположні принципи взаємодії 
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суб’єктів правовідносин та визначає місце конкретного суб’єкта в 

суспільстві [330, c. 97].  

Н. К. Шаптала та Г. В. Задорожня виходять із того, що правовим 

статусом особи є юридично закріплене становище особи як соціального 

суб’єкта в суспільстві, тобто це сукупність прав та обов’язків особи, які 

визначені та гарантовані Конституцією і законами України, іншими 

нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України [503]. 

О. В. Малько веде мову про правовий статус як про комплексну 

інтеграційну категорію, що відображає взаємовідносини суб’єктів 

суспільних відносин, особи і суспільства, громадянина і держави, індивіда 

та колективу, а також інші соціальні зв’язки [472, c. 237]. 

В. М. Корельский та В.Д. Перевалов розуміють правовий статус 

особистості як правове становище людини, що відображає її фактичний 

стан у взаємовідносинах із суспільством та державою [472, с. 503].  

Т. В. Кашаніна тлумачить правовий статус як сукупність різних прав і 

обов’язків суб’єктів, закріплених нормами всіх галузей права [216, c. 128]. 

М. В. Кравчук уважає, що правовий статус доцільно розглядати як 

сукупність або систему всіх належних громадянину суб’єктивних 

юридичних прав, свобод і обов’язків, що визначають його правове 

становище в суспільстві, яке закріплене в чинному законодавстві та інших 

формах права [254, c. 86–87] 

За Ю. С. Шемшученком та В. Д. Бабкіним, правовий статус – 

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, один 

з найважливіших параметрів соціальної стратифікації [344, c. 225].  

М. В. Цвік пише, що правовий статус особи є сукупністю усіх прав, 

обов’язків і законних інтересів суб’єктів права. Вчений наголошує, що 

правовий статус кожної особи є індивідуальним (наприклад, чоловік не 
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може мати відпустки за пологами, а кожна людина має право на власне 

ім’я). Крім того, слід розрізняти конституційний і спеціальний статус 

громадян [190, c. 342]. 

З позиції О. Ф. Скакун, правовий статус особи являє собою систему 

закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, 

свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт 

права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) координує своє поведінку 

в суспільстві [444, c. 377]. 

Ю. П. Битяк визначив правовий статус державних службовців як 

категорію, що визначає сутність і зміст державно-службових відносин. 

Характер цих відносин зумовлює соціально-правове становище їх учасників 

від моменту виникнення правовідносин, наділення та реалізації прав і 

обов’язків, гарантій службової діяльності, службової кар’єри, 

відповідальності до припинення державної служби. Через названі категорії 

розвивається правовий статус державних службовців. Зміна державно-

службових відносин веде до зміни правового статусу державних службовців 

[40, c. 144]. 

С. О. Костюк зауважує, що правовий статус – це сукупність 

юридичних прав, свобод і обов’язків особи, які закріплені в діючому 

законодавстві і складають соціально допустимі й необхідні потенційні 

можливості особи мати суб’єктивні права і обов’язки та реалізовувати їх у 

системі суспільних відносин [250, с. 100–101].  

М. І. Іншин зробив наступні висновки: «Правовий статус складається 

з об’єктивних (законодавчо визначених) і суб’єктивних прав, свобод і 

обов’язків особи. Правовий статус особи може бути також обумовлений 

природними правами і обов’язками людини, які не закріплені в 

законодавстві, але входять до суб’єктивних прав і обов’язків особи. 

Правовий статус закріплює досягнутий рівень свободи особи, людини в 

суспільстві, виступає важливим засобом ефективного задоволення потреб та 

інтересів кожної людини, створення й використання умов для всебічного 
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розвитку особи. Правовий статус служить юридичною основою і засобом 

підвищення соціальної активності, залучення кожного громадянина до 

активної діяльності по управлінню державними і суспільними справами, до 

розвитку економічного виробництва. Послідовна реалізація прав, свобод та 

обов’язків дає кожній особі засоби для пізнання закономірностей 

суспільного розвитку, для завоювання свободи. Права, свободи і обов’язки 

– це елементи правового статусу особи. Правовий статус особи виражає її 

соціальне становище, а також можливості для його розвитку. Закон від імені 

держави і громадянського суспільства виділяє найбільш суттєві соціальні 

можливості особи і закріплює їх у вигляді прав, свобод та обов’язків 

громадянина певної держави. Усі інші особи стосовно цієї держави 

виступають в якості іноземних громадян і осіб без громадянства, правовий 

статус яких має свої особливості» [208, c. 172–173]. Далі правник зазначає, 

що правовий статус державних службовців являє собою сукупність їх прав, 

обов’язків, обмежень, морально-правових вимог, заборон, гарантій, заходів 

соціально-правового захисту та юридичної відповідальності працівників за 

невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків. Саме 

тому змістом статусу службовця слід вважати нормативно встановлену 

складну, динамічну і диференційовану систему елементів, необхідних для 

якісного й ефективного виконання ним певних функціонально-посадових 

завдань. Ядром правового статусу державних службовців є його права і 

обов’язки. Права і обов’язки – основні елементи правового статусу 

державного службовця, а усі інші елементи є похідними від них, мають 

вторинний, другорядний характер [208, c. 180–182].  

За висловом Ю. В. Ковбасюка, правовий статус державного 

службовця слід розглядати як комплекс його прав та обов’язків, 

установлених законодавством, колективним і трудовим договорами, актами 

державних органів та установ, що визначають його становище в системі 

державної служби [91, c. 25]. 
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На думку В. Я. Малиновського, правовий статус державного 

службовця – це правовий інститут, який складається із сукупності прав, 

обов’язків, свобод, обмежень, відповідальності, що встановлені законами і 

гарантовані авторитетом держави [180, c. 556]. 

Отже, спираючись на вищевикладені наукові точки зору, можемо 

дійти висновку, що правовий статус являє собою комплексну правову 

категорію, змістом якої є сукупність визначених нормами права юридично 

значущих властивостей та характеристик суб’єкта (права, обов’язки, 

відповідальність, завдання, функції тощо), які у своїй сукупності 

визначають юридичне становище цього суб’єкта у державі та суспільстві в 

цілому, а також його юридичне становище у межах тих чи інших 

правовідносин, учасником яких він є. Правовий статус є тим правовим 

засобом (інструментом), через який держава визначає юридичні можливості 

й обов’язки суб’єктів, належні їм гарантії та привілеї, встановлюючи тим 

самим міру їх свободи. 

Залежно від того, нормами якої галузі права визначається статус 

особи, він може бути конституційно-правовим, адміністративно-правовим, 

міжнародно-правовим тощо. Відповідно як суб’єкт трудового права 

державний службовець є носієм трудо-правового статусу, тобто сукупності 

передбачених нормами позитивного трудового права прав, обов’язків, 

гарантій, обмежень, а також інших юридично значущих властивостей, які 

характеризують рівень можливої та необхідної поведінки державного 

службовця як працівника та члена відповідного трудового колективу, 

відображають належні йому переваги та привілеї, необхідні для 

забезпечення нормального виконання ним своїх, обумовлених посадовим 

становищем, трудових функцій та обов’язків.  

Серед дослідників немає єдиної точки зору з приводу того, які саме 

елементи становлять правовий статус, однак практично всі вони 

погоджуються з тим, що основою (ядром, серцевиною) правового статусу 

будь-якого суб’єкта є його права та обов’язки. Інші ж елементи правового 
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статусу виконують роль допоміжних, супутніх по відношенню до прав і 

обов’язків, однак їх значення при цьому не зменшується, адже вони 

виступають тими факторами, засобами, які забезпечують необхідні умови 

для нормальної (належної) реалізації суб’єктами права своїх прав, законних 

інтересів та обов’язків.  

Специфіка правового статусу державного службовця як суб’єкта 

трудового права полягає в тому, що його основні права та обов’язки 

визначаються не лише трудовим законодавством, але й спеціальним 

законодавством про державну службу. Так, відповідно до ст. 2 КЗпП 

України, державний службовець, як і будь-який інший працівник, має право 

на: справедливу винагороду не нижче встановленого державою 

мінімального розміру; відпочинок відповідно до законів про обмеження 

робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки; 

здорові і безпечні умови праці; об’єднання в професійні спілки та на 

вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому 

законом порядку; участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією; матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування 

в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності; матеріальну допомогу в разі безробіття; звернення до суду 

для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної 

роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, 

та інші права, встановлені законодавством [228]. 

Щодо обов’язків працівника, то основні з них закріплені в ст. 139 

КЗпП: працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і 

точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним 

органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна 

власника, з яким укладено трудовий договір [228]. 

На рівні Закону «Про державну службу» трудові права та обов’язки 

державних службовців закріплені в статтях 7 та 8, зміст яких ми розглядали 
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в одному із попередніх підрозділів даного дослідження, тому не будемо 

повертатися до цього знов. Лише звернемо увагу на те, що специфіка 

професії державних службовців обумовлює більш широке коло цих прав та 

обов’язків. Разом з тим державні службовці, знову ж таки через специфіку 

їх діяльності, обмежені в можливості використати деякі права, належні 

працюючим. Зокрема йдеться про право на страйк, яке гарантується 

Конституцією України. У ст. 44 Основного Закону держави встановлено, що 

ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється 

законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, 

охорони здоров’я, прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути 

примушений до участі або до неучасті у страйку [247]. Однак у Законі «Про 

державну службу» прямо встановлено, що державний службовець не має 

права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, 

передбаченого законодавством) [368]. Таке обмеження застосовується, 

перш за все, з метою забезпечення політичної неупередженості службовців, 

а також задля забезпечення нормального функціонування державних служб. 

Однак, на наше переконання, такий підхід є доволі спірним, оскільки 

держслужбовці як працівники позбавляються одного із потужних засобів 

відстоювання своїх трудових прав та захисту законних соціально-

економічних інтересів. Тим більше, що в ряді розвинених зарубіжних країн 

(Франція, Данія, Нідерланди) держслужбовцям, як і решті працівників, дане 

право гарантується. Обмежені в користуванні ним лише окремі групи 

державних службовців, припинення роботи яких може завдати значної 

шкоди інтересам суспільства і держави [126]. 

На завершення даного підрозділу можемо дійти висновку, що, 

незважаючи на специфіку своєї трудової функцій, державний службовець є 

повноцінним суб’єктом трудового права і користується більшістю основних 

прав, що належать іншим категоріям працівників. Разом із тим з метою 

забезпечення належного виконання держслужбовцем своїх трудових 
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обов’язків спеціальним законодавством за ним закріплюється ряд 

додаткових прав та обов’язків, а також застосовуються щодо нього певні 

обмеження. 

 

 

4.3. Відносини проходження державної служби в Україні, що 

регулюються нормами трудового права 

 

Проходження державної служби являє собою складний багатоетапний 

процес, що опосередковує цілу низку правовідносин, які, залежно від їх 

характеру, регулюються нормами адміністративного та трудового права. 

Позаяк адміністративно-правові засади проходження державної служби ми 

розглянули в одному із попередніх підрозділів нашого дослідження, в 

даному підрозділі маємо на меті зосередити свою увагу на вивченні тих 

його аспектів, які належать до сфери трудо-правового регулятивного 

впливу.  

Правники, розглядаючи проблематику правового регулювання статусу 

державного службовця, висловлюють різні точки зору з приводу того, які 

саме його аспекти регулює трудове право і, відповідно, законодавство. Так, 

наприклад, В. О. Процевський зазначає, що норми адміністративного права 

регулюють сферу управлінської, виконавчо-розпорядчої діяльності 

державних органів та посадових осіб. У той час як норми трудової галузі 

права регулюють відносини, які виникають між роботодавцями та 

працівниками. Сферу норм трудового права складають такі питання, як: 

прийняття на роботу і звільнення з роботи, організація праці і її оплата, 

робочий час і час відпочинку, укладення колективного договору, соціальне 

страхування тощо [426, с. 99]. За висловом фахівця, норми 

адміністративного права визначають структуру і компетенцію міністерств, 

відомств, управлінь, відділів, порядок діяльності різного роду підприємств, 

організацій. Але ж ці функції виконують конкретні люди – працівники, які 
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перебувають з роботодавцем (в даному випадку органом держави) в 

трудових відносинах [426, с. 99].  

Протилежну позицію висловлював С. С. Студенікін, який 

наголошував на тому, що державно-службові відносини є трудовими 

відносинами особливого роду. Особливість таких відносин криється в тому, 

що вони: безпосередньо пов’язані з виконавчо-розпорядчою діяльністю 

державних органів (ця діяльність здійснюється державними службовцями); 

виникають між особою і державою в цілому, внаслідок чого ця особа 

наділяється правом діяти від імені держави і застосовувати заходи 

державного примусу. Для даних відносин притаманний інший, особливий, 

порівняно із звичайними трудо-відносинами, порядок підбору і призначення 

на посаду, особливий порядок атестації, проходження служби, заохочення і 

службової відповідальності. Внаслідок цього, на думку вченого, всі 

відносини держслужби підпадають під сферу впливу адміністративного, а 

не трудового права [464, с. 42, 84; 296, c. 5]. 

І. П. Греков особливу увагу звертає на зміст понять державно-

службових та службово-трудових відносин, які, на його думку, завжди 

мають два аспекти. Перший аспект характеризує відносини, які виникають у 

процесі організації державної служби, а саме – у зв’язку з підготовкою, 

добором і розстановкою кадрів, встановленням статусу державних 

службовців; у зв’язку із заміщенням посад державної служби; проведенням 

оцінки праці і просування по службі державних службовців. Такі відносини, 

як відзначає правник, мають здебільшого адміністративно-правовий аспект. 

Другий аспект характеризує відносини, які складаються в ході реалізації 

державної служби, тобто в процесі діяльності працівника всередині 

державного органу; у процесі організації робочого часу та часу відпочинку; 

щодо дисципліни праці; у процесі функціонування кадрів управління поза 

межами цих органів; у процесі вирішення інших питань, пов’язаних з 

виникненням, розвитком і припиненням службово-трудових відносин. 

Відповідно, цю групу відносин необхідно віднести до галузі трудового 
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права [521, с. 44; 76, с. 25]. І. П. Греков справедливо звертає увагу на те, що 

зазначені аспекти, які характеризують відносини, що виникають у процесі 

реалізації цілей, функцій та завдань державної служби в Україні, логічно 

співвідносяться з поділом відносин у цій сфері на зовнішні і внутрішні. 

Зовнішні службові відносини працівника апарату управління торкаються 

питань, стосовно яких він сам приймає управлінські рішення або здійснює 

певні управлінські дії чи операції. Ці відносини державного службовця 

виникають як за межами органу, в штаті якого він знаходиться, так і 

всередині останнього. Зовнішніми є такі відносини, що складають сутність 

управлінської діяльності і у процесі здійснення яких працівник виступає від 

імені держави або її органу [76, с. 25]. Звідси правознавець доходить 

висновку, що оскільки суб’єктом даних відносин є не сам працівник апарату 

управління, а орган управління, тому такі відносини виникають на підставі 

норм державного, адміністративного, цивільного, земельного, фінансового 

та інших галузей права [76, с. 25]. У той час як норми трудового права, як 

зазначає І. П. Греков, у зовнішніх відносинах виникають лише поміж 

працівниками органів управління різних рівнів однієї системи. 

Внутрішньоорганізаційні відносини, як правило, відносяться до трудових 

відносин. Внутрішні трудові відносини працівника апарату управління 

утворюються з питань їх виникнення, зміни чи припинення, встановлення 

службово-трудових функцій, організації робочого часу і часу відпочинку, 

дисципліни, оплати праці, тобто такі, які складаються між державним 

службовцем і державною інституцією в будь-якому трудовому колективі 

відповідно до норм трудового права України [76, с. 25–26]. На підставі 

зазначеного науковець доходить висновку, що законодавством про працю 

встановлюються трудові зв’язки державного службовця з органом 

управління, регулюються усі питання трудової діяльності. Норми ж 

адміністративного й інших галузей права мають змістом управлінську 

працю працівника апарату управління, регулюють зовнішні управлінські 



 261 

зв’язки державних інституцій осередком діяльності своїх службовців [76, с. 

26].  

М. І. Іншин у своїх дослідженнях, присвячених трудо-правовому 

регулюванню державної служби, пише, що правовідносини, які виникають 

зі вступом на службу, мають подвійний характер. Стосовно повноважень, 

якими наділяється особа зі вступом на службу для виконання функцій 

держави, – це, безперечно, владні повноваження. Стосовно відносин 

державного органу та особи, яка вступає на службу, то вони навряд носять 

державно-владний характер, що підтверджується співвіднесенням рис 

виникаючих в такому разі правовідносин з ознаками найманої праці [201].  

В. І. Прокопенко зазначає, що застосуванню праці в суспільному 

виробництві притаманна така властивість, як управління, що зачіпає всі 

сторони людського життя. Правові відносини по управлінню складаються, з 

одного боку, внаслідок економічної необхідності, з другого – під впливом 

державної волі, що виражена в нормах права. Ця воля визначається 

економічними закономірностями, що діють в суспільстві. В процесі праці 

люди вступають у відносини між собою, в тому числі й відносини 

підлеглості [422, c. 28]. Науковець наголошує, що таким чином 

створюються відносини підлеглості, за якими робітник підкоряється 

керівнику виробничої одиниці або підприємства в цілому [422, c. 29]. 

Водночас дослідник звертає увагу на те, що підкорення працівників 

власнику або уповноваженому ним органу не означає, що відносини 

підлеглості є адміністративними. Адміністративні відносини виникають 

внаслідок одностороннього волевиявлення органу влади або державного 

управління. Це волевиявлення є обов’язковим для іншої сторони і носить 

характер адміністративного акта. Обов’язковим суб’єктом адміністративних 

відносин виступає орган влади, державного управління або якась інша 

державна організація, що наділена владними повноваженнями. Суб’єкти 

трудових відносин, в тому числі й ті, що належать державі, владними 

повноваженнями відносно до своїх працівників не наділені. Застосування 



 262 

праці громадян здійснюється на підставі принципу свободи трудового 

договору, за яким працівник бере на себе обов’язок підкорятись правилам 

внутрішнього трудового розпорядку. Таким чином, якщо відносини 

виникають внаслідок акта державного органу, з яким працівник не 

перебуває в договірних відносинах по праці, то ці відносини підпадають під 

сферу впливу адміністративного права. Якщо ж відносини виникають із 

трудового договору, то ці відносини між сторонами регулюються трудовим 

правом [422, c. 29].  

А. Ю. Пашерстник свого часу акцентував увагу на тому, що діяльність 

державних службовців відбувається в умовах певного трудового 

розпорядку, розпорядження адміністрації є для них обов’язковими, 

порушення трудової дисципліни спричиняють притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, праця відплачувана й сплачується за її 

кількістю і якістю, робочий час регулюється законом, державному 

службовцю забезпечене право на відпочинок, звільнити його можна лише 

на підставах, передбачених законодавством про працю тощо. Все це, як 

підсумовує правознавець, указує на трудову природу правовідносин, що 

виникають зі вступом особи на державну службу і співіснують з 

правовідносинами іншої правової природи відносно населення, установ, 

організацій. Відносини із зовнішнім середовищем належать до галузі 

адміністративного права, у свою чергу, відносини в процесі праці 

регламентуються галуззю трудового права [333, c. 123]. 

Варто відзначити й позицію Н. Неумивайченко, яка, розглянувши 

позиції таких дослідників-адміністративістів, як Ю. П. Битяк, В. К. 

Колпаков, Д. М. Овсянко, підсумовує, що державна служба являє собою не 

лише сукупність взаємопов’язаних юридичних норм однієї галузі права 

(наприклад, адміністративного), а сукупність взаємопов’язаних юридичних 

норм різних галузей права, що регулюють відносно самостійну групу 

суспільних відносин, яка об’єктивно склалася. Відносини щодо організації 

державної служби і управління нею є адміністративними відносинами. Вони 
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пов’язані з визначенням структури державних органів, переліку державних 

посад та їх класифікації за категоріями і групами та ін. Предметом 

адміністративного права є управлінські відносини, що складаються 

внаслідок і з приводу виконання органами державного управління своїх 

виконавчо-розпорядчих функцій [295, c. 159]. Однак, як наголошує 

правознавець, природа управління в державній сфері і сфері праці різна: 

державне управління жорсткіше, у сфері праці керівник і керований 

перебувають у договірних відносинах. Тому управлінські відносини в 

процесі праці виходять за рамки адміністративного права і регулюються 

правом трудовим. Підпорядкування працівника керуючій стороні тільки 

зовні подібне до адміністративно-правового методу владних приписів. У 

трудовому праві управлінські форми організації не виходять за межі 

управління спільним процесом праці. Адміністративне право, як відомо, 

розпочинається там, де мають місце нерівність суб’єктів, односторонні 

владні повноваження. Адміністративні відносини виникають внаслідок 

одностороннього волевиявлення органу влади або державного управління. 

Це волевиявлення є обов’язковим для іншої сторони і носить характер 

адміністративного акта [295, c. 159].  

Отже, спираючись на викладені вище наукові думки, а також 

враховуючи зроблені нами висновки у попередніх підрозділах щодо 

проходження державної служби як складової предмета трудо-правового 

регулювання та юридичного становища державного службовця як суб’єкта 

трудового права, можемо говорити про те, що до сфери регулювання даної 

галузі права належить увесь спектр відносин, що складаються між 

державним службовцем (як працівником) та державним органом (як 

роботодавцем) з питань організації трудової діяльності, при цьому дані 

відносини не пов’язані з реалізацією публічно-владних повноважень.  

Далі розглянемо окремі різновиди таких правовідносин. 

Розпочати вбачається за доцільне з відносин, що виникають між 

зазначеними суб’єктами на стадії прийняття на роботу. Слід відзначити, що 
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на даному етапі особа безпосередньо ще не є державним службовцем, вона 

виступає лише гіпотетичним носієм його правового статусу. Однак 

реалізація даних правовідносин виступає необхідною передумовою 

виникнення відносин проходження державної служби, а тому розгляд 

останніх у відриві від перших буде невірним.  

Будь-які правовідносини являють собою специфічний юридичний 

зв’язок між суб’єктами, який виникає за наявності відповідних умов та 

підстав для цього.  

Термін «умова» в тлумачних словниках української мови визначається 

наступним чином:  

– взаємна домовленість про що-небудь; 

– які-небудь взаємні пропозиції щодо здійснення чогось; 

– необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, 

утворення чого-небудь або сприяє чомусь;  

– обставини, особливості реальної дійсності, при яких щось 

відбувається або здійснюється;  

– правила, вимоги, виконання яких забезпечують що-небудь; 

– сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь [56, с. 

1506; 199, c. 493]. 

Отже, умовою є певна обставина, певний стан справ, наявність яких 

робить можливим настання, виникнення тих чи інших наслідків.  

Специфіка відносин прийняття на державну службу обумовлена тим, 

що спеціальним законодавством встановлюється система підвищених вимог 

до характеристик, якими має володіти особа, що прагне вступити на 

державну службу. При цьому окремої статті, яка б передбачала умови 

вступу особи на державну службу, немає, однак вони логічно випливають із 

цілої низки правових норм. Так, спираючись на зміст статей 1, 7, 19 Закону 

«Про державну службу», можемо дійти висновку про те, що для 

формування між особою, яка має намір вступити на державну службу, та 
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державним органом як роботодавцем відносин, що опосередковують процес 

прийняття на державну службу, особі повинні бути притаманні такі ознаки: 

– дієздатність; 

– відповідність вимогам щодо вікового цензу; 

– наявність українського громадянства; 

– володіння відповідним рівнем освіти та професійної підготовки; 

– відсутність судимості; 

– непідпадання під заборону, встановлену Законом України «Про 

очищення влади» [368]. 

Такий перелік вимог до потенційних державних службовців є цілком 

виправданим, оскільки його дотримання особою виступає первинною 

мінімальною гарантією того, що вона належним чином виконуватиме свої 

професійні обов’язки. 

Також слід відзначити ст. 20 Закону «Про державну службу» в якій 

закріплено, що вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із 

загальних та спеціальних вимог. Особа, яка претендує на зайняття посади 

державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам: 1) для 

посад категорії «А» – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід 

роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах 

не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері 

не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; 2) для посад 

категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю 

територію України, та його апараті – досвід роботи на посадах державної 

служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, 

вільне володіння державною мовою; 3) для посад категорії «Б» у 
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державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або 

кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті – досвід 

роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід 

служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

не менше двох років, вільне володіння державною мовою; 4) для посад 

категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 

2 і 3 цієї частини, – досвід роботи на посадах державної служби категорій 

«Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або 

досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння 

державною мовою; 5) для посад категорії «В» – наявність вищої освіти 

ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною 

мовою. Також зазначеним вище Законом передбачена можливість 

встановлення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад 

державної служби категорій «Б» і «В». Такі вимоги визначаються суб’єктом 

призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють 

діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. Особи, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають 

відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим 

Кабінетом Міністрів України [368]. 

Слід також зауважити, що необхідною умовою виникнення 

правовідносин вступу на державну службу є також наявність вакантної 

посади у відповідному державному органі.  

Тільки коли виконуються усі вищезазначені умови, між особою, що 

має намір вступити на державну службу, та відповідним державним 

органом можуть виникнути відносини трудо-правового характеру, що 

опосередковують процес прийняття на службу.  
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Що стосується «підстав», то під ними розуміють: 

– те головне, на чому основується, ґрунтується щось;  

– те, чим пояснюється щось, виправдовуються вчинки, поведінка [56, 

с. 966; 199, c. 332]. 

Саме наявність відповідних підстав, як фактичного, так і юридичного 

характеру, зумовлює виникнення будь-яких правовідносин. У даному 

контексті слід відзначити точку зору, яку висловлює С. В. Бобровник,  який 

вважає, що підстави – це сукупність передбачених умов, фактів, обставин і 

передумов, що забезпечують настання юридичних наслідків. При цьому 

юридична підстава має нормативне закріплення, визначений зміст, 

вичерпний характер, враховує особливості певного випадку та породжує 

юридичні наслідки [514, c. 552]. 

Тобто підстава є тим фактором, що зумовлює виникнення і розвиток 

відповідних правовідносин, зокрема відносин вступу на державну службу. 

При цьому дані підстави мають як фактичний, так і юридичний характер. 

Перші являють собою конкретні дії, що свідчать про намір суб’єктів 

вступити у відповідні правовідносини. У свою чергу, другі – це відповідні 

юридичні документи, в яких закріплюється (фіксується) можливість таких 

правовідносин. 

У своїй сукупності умови та підстави є юридичними факти, з 

настанням яких пов’язується виникнення правовідносин трудового 

характеру. Варто погодитися з позицією В. В. Єрьоменка, який пише, що 

юридичні факти, що спричиняють трудові правовідносини, поділяються на 

юридичні факти – умови і юридичні факти – підстави виникнення трудових 

правовідносин. При цьому юридичні факти – умови виникнення трудових 

правовідносин – це закріплені у нормах права суб’єктні властивості 

роботодавця й особи, яка влаштовується на роботу (службу), що 

обумовлюють можливість і правомірність їх вступу у трудові 

правовідносини [181, с. 7]. Схожу точку зору висловлює також А. В. 

Андрушко, яка зазначає, що юридичні умови і підстави виникнення 
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трудових правовідносин з державними службовцями є важливими 

елементами правового регулювання, і, безумовно, носять правовий 

характер. Різниця між ними полягає в тому, що поділ юридичних фактів на 

умови та підстави проводиться за критерієм значимості для правових 

наслідків, які спричиняються ними. Крім того, умови та підстави виконують 

конкретно визначені, законодавчо встановлені для кожного з них правові 

функції у механізмі становлення трудових правовідносин з державними 

службовцями. Умови виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями – це закріплені в нормах трудового права та законодавства 

про державну службу правові вимоги щодо порядку прийняття громадян на 

державну службу [17, c. 44–45]. 

Повертаючись до підстав виникнення відносин прийняття на роботу 

між особою, яка бажає вступити на державну службу, й державним 

органом, вважаємо, що як такі слід виокремити наступні аспекти: 

– надання державним органом оголошення про конкурс; 

– подання особою необхідних документів для участі у конкурсі.  

Якщо особа відповідає вищезгаданим умовам, а також наявні 

зазначені підстави, між особою, що має намір вступити на державну 

службу, й органом державної влади виникають відносини з прийняття на 

службу, які опосередковують процес проведення конкурсу, а також 

спеціальної перевірки. Звісно ж, нам можуть заперечити, що конкурс та 

спеціальна перевірка відносно кандидатів на посади державної служби 

відбувається в межах адміністративно-правових відносин. Ми не 

заперечуємо наявності в даних процедурах публічного аспекту, однак на 

користь визнання їх все ж таки переважно відносинами трудо-правової 

сфери свідчать такі обставини: 

– по-перше, і конкурс, і перевірка проводяться на добровільній основі. 

Відмова особи від участі в конкурсі та (або) у наданні згоди на здійснення 

щодо неї зазначеної перевірки, не накладає на цю особу ніяких додаткових 

обов’язків, хоча й не дозволяє їй займати посаду державної служби; 
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– по-друге, проведення конкурсу та перевірки необхідно для 

з’ясування здатності особи належним чином виконувати відповідні 

професійні завдання та функції, що будуть доручені їй на конкретній посаді. 

Ще раз наголосимо на тому, що відносини прийняття на державну 

службу не позбавлені публічного інтересу, однак зміст і механізм реалізації 

останніх не дозволяє їх остаточно охарактеризувати як адміністративні. 

Адже в ході їх реалізації не відбувається ніякого владного управлінського 

втручання. Сутністю цих відносин є з’ясування сторонами відповідності їх 

інтересам і потребам тих умов, що вони пропонують один одному як 

працівник та роботодавець. При цьому особа, яка прагне вступити на 

державну службу, отримує основну інформацію про умови праці ще з 

оголошення про вакантну посаду державної служби. Відповідно до Закону 

«Про державну службу» в оприлюдненому оголошенні про проведення 

конкурсу зазначаються: 

1) найменування і місцезнаходження державного органу; 

2) назва посади; 

3) посадові обов’язки; 

4) умови оплати праці; 

5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду; 

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на 

посаду; 

7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та 

строк їх подання; 

8) дата і місце проведення конкурсу; 

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу [368]. 

Наступну групу відносин, що супроводжують проходження державної 

служби, становлять відносини з організації праці державних службовців. 

Останні передбачають розподіл і кооперацію праці державних службовців 

органів виконавчої влади на різних рівнях і в межах кожного структурного 
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підрозділу, вибір раціональної системи і методів праці працівників, добір і 

розстановку кадрів, організацію робочих місць і створення нормальних 

умов праці, автоматизацію управлінських робіт [432].  

Організація праці державних службовців передбачає такі ключові 

аспекти: 

– розподіл праці між службовцями; 

– визначення режиму використання робочого часу; 

– організацію робочого місця державного службовця; 

– забезпечення комфортних умов його праці. 

Обов’язок організації праці покладається на роботодавця. Зокрема це 

випливає зі ст. 29 КЗпП України, в якій закріплено, що до початку роботи за 

укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

зобов’язаний: 

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати 

під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде 

працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і 

компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і 

колективного договору; 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором; 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами; 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони [228]. 

Розподіл праці здійснюється керівником на основі всебічного аналізу 

робочого процесу та структури робіт з управління. Він визначає 

відповідальні дільниці роботи та доручає своїм безпосереднім заступникам 

їх виконання, залишаючи за собою найбільш важливі. Заступники керівника 

аналогічним чином розподіляють роботу між працівниками. Таким чином, 
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обсяг робіт з управління поступово зверху до низу зменшується, і на 

кожному щаблі управління залишається такий обсяг робіт з управління, 

який під силу виконавцям. Цей процес на практиці отримав назву 

«делегування» завдань та обов’язків [432]. 

У результаті розподілу праці за кожним окремим державним 

службовцем закріплюється конкретний обсяг роботи та визначається її 

зміст. У цьому процесі важливого значення набуває знання керівником 

особистих ділових здібностей та інтересів працівників, їх компетентності в 

тих чи інших питаннях, що має важливе значення для чіткої та ефективної 

організації процесу управління [432]. 

Важливим моментом в організації праці державних службовців є 

розроблення та затвердження типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посад і посадових інструкцій державних службовців, у яких 

детально викладаються завдання, обов’язки та повноваження і 

відповідальність за результати праці кожного державного службовця. 

Посадові інструкції державних службовців розробляють на основі типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад органи виконавчої влади, 

їх управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх завдань, 

функцій і повноважень, встановлених нормативно-правовими актами, та 

штатного розпису, затвердженого в установленому порядку. Посадові 

інструкції затверджуються керівником органу виконавчої влади або, за його 

дорученням, його заступникам [432].  

Відповідно до Закону «Про державну службу» тривалість робочого 

часу державного службовця становить 40 годин на тиждень. Для цієї 

категорії працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями. За згодою керівника державної служби для 

державного службовця може встановлюватися неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, одинокого 

державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину-

інваліда, у тому числі яка перебуває під його опікою, або який доглядає за 
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хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, керівник державної 

служби зобов’язаний установити для них неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому разі здійснюється 

пропорційно відпрацьованому часу [368]. Крім того, для виконання 

невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких 

законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу 

(розпорядження) керівника державної служби, про який повідомляється 

виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), 

зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість 

робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. 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 [368]. Законом забороняється залучати до роботи 

понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та 

неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-

інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. 

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і 

за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям [368]. 

Значення раціонального використання робочого часу важко 

переоцінити, оскілки воно є одним із чинників ефективної організації праці 

державних службовців. У рекомендаціях Мінпраці України щодо організації 

праці державних службовців органів виконавчої влади зазначається, що в 

основі наукової організації праці повинні бути результати вивчення витрат 

робочого часу та розробка заходів щодо його ефективного використання із 

забезпеченням скорочення термінів виконання певних управлінських 

функцій. За своєю класифікацією усі витрати робочого часу управлінського 

персоналу можна поділити на час роботи та час перерв. При цьому час 

роботи можна поділити на час виконання посадових обов’язків та на час 



 273 

виконання робіт, не передбачених цими обов’язками, в тому числі час 

тимчасового виконання обов’язків інших співробітників. Виходячи зі змісту 

праці робочий час можна поділити на підготовчо-заключний час, час 

основної роботи, час відпочинку і особистих потреб та час обслуговування 

робочого місця. До підготовчо-заключного часу у державних службовців 

належить час отримання завдання та звіт про його виконання. Час 

обслуговування робочого місця – це час на отримання та доставку 

документів та матеріалів до робочого місця, приведення в робочий стан 

оргтехніки. Час основної роботи поділяється залежно від її характеру, 

обумовленого змістом функцій управління, на час організаційно-

адміністративної, творчої та технічної праці. Час організаційно-

адміністративної роботи – це витрати часу на організацію та управління 

трудовим процесом, проведення засідань та нарад, вирішення внутрішніх 

питань щодо організації виконання тієї чи іншої роботи (завдання). Час 

творчої роботи включає витрати часу на аналіз існуючих обставин, 

документів, інформації, пошук та розробку відповідних оптимальних 

рішень, проектів документів, програм тощо. Час технічної роботи – це 

витрати часу на виконання простих робіт, які регулярно повторюються, 

пов’язаних з інформаційним пошуком матеріалів, документів, підготовкою 

звітів, ділового листування тощо [432]. 

Також до сфери трудо-правового регулювання належать питання про 

відпустки державних службовців. У Законі «Про державну службу» 

закріплено, що 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. Порядок надання цих відпусток 

визначається гл. 6 КЗпП України, а також Законом України «Про 

відпустки» від 15.11.1996 р. 

За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу 

державної служби державному службовцю надається один календарний 
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день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 

календарних днів. Порядок надання державним службовцям додаткових 

оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України. 

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні 

відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види 

відпусток надаються державним службовцям відповідно до закону. 

Державному службовцю надається відпустка без збереження заробітної 

плати на час участі у виборчому процесі у порядку, визначеному статтею 10 

цього Закону [368]. 

Не менш важливими є відносини між державним службовцем та 

органом держаної влади з питань оплати праці. Відповідно до ст. 94 КЗпП 

України заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємства, установи, організації і максимальним розміром не 

обмежується [228].  

Заробітна плата державного службовця складається з: 

1) посадового окладу; 

2) надбавки за вислугу років; 

3) надбавки за ранг державного службовця; 

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 

відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; 

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії 

фонду посадового окладу за відповідною посадою; 

6) премії (у разі встановлення). 
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Крім того, за результатами роботи та щорічного оцінювання 

службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися 

премії. До премій державного службовця належать: 

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності; 

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу. 

При цьому загальний розмір премій, які може отримати державний 

службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його 

посадового окладу за рік [368]. 

Поряд з оплатою праці слід відзначити і відносини щодо заохочення 

державних службовців, які виступають важливим засобом стимулювання 

останніх до сумлінної, якісної, ефективної та самовідданої праці.  

За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до 

державних службовців застосовують такі види заохочень: 

1) оголошення подяки; 

2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими 

відзнаками державного органу; 

3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом; 

4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та 

відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна 

грамота); 

5) представлення до відзначення державними нагородами. 

Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій 

«Б» і «В», застосовуються керівником державної служби, а щодо державних 

службовців, які займають посади категорії «А», – суб’єктом призначення 

[368]. 

Особливу увагу слід приділити регулюванню відносин щодо 

дисциплінарної відповідальності державних службовців. Відповідно до 

Закону «Про державну службу» за невиконання або неналежне виконання 
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посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а 

також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової 

дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної 

відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. Підставою для 

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є 

вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії 

або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або 

неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків 

та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне 

стягнення [368]. 

Слід зауважити, що чинний Закон «Про державну службу» містить 

ряд позитивних інновацій у частині врегулювання відносин дисциплінарної 

відповідальності державних службовців. 

По-перше, чітко сформульоване коло проступків, за які 

держслужбовець може бути притягнений до дисциплінарної 

відповідальності, а саме: 1) порушення Присяги державного службовця; 2) 

порушення правил етичної поведінки державних службовців; 3) вияв 

неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; 4) 

дії, що шкодять авторитету державної служби; 5) невиконання або 

неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, 

наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх 

повноважень; 6) недотримання правил внутрішнього службового 

розпорядку; 7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить 

складу злочину або адміністративного правопорушення; 8) невиконання 

вимог щодо політичної неупередженості державного службовця; 9) 

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб; 10) подання під час вступу 

на державну службу недостовірної інформації про обставини, що 
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перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання 

необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження 

служби; 11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення 

відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та 

близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення; 12) прогул 

державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох 

годин протягом робочого дня) без поважних причин; 13) поява державного 

службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 14) прийняття державним службовцем 

необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності 

державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше 

заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не 

містять складу злочину або адміністративного правопорушення [368]. 

По-друге, до державних службовців застосовуються більш тривалий 

строк, протягом якого його може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності, порівняно із строком, встановленим у КЗпП України. В 

останньому закріплено, що дисциплінарне стягнення застосовується 

власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням 

проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи 

часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці [228]. Тоді як у Законі 

«Про державну службу» передбачено, що державний службовець не може 

бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість 

місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися 

про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової 

непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, 

або якщо минув один рік після його вчинення. Дисциплінарне стягнення не 

може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку [368]. 
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По-третє, передбачається більш широке коло дисциплінарних 

стягнень, які можуть бути застосовані до державного службовця. До 

останніх застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: 

1) зауваження; 

2) догана; 

3) попередження про неповну службову відповідність; 

4) звільнення з посади державної служби [368]. 

По-четверте, у Законі «Про державну службу» сформульоване та 

закріплене коло обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність 

державного службовця. Ця обставина є дуже важливою для забезпечення 

об’єктивності визначення рівня тяжкості вчиненого проступку та ступеня 

вини службовця у його вчиненні. 

По-п’яте, чітко визначений механізм провадження у справах про 

дисциплінарні правопорушення.  

І останньою групою відносин, на які ми хотіли б звернути увагу у 

межах даного підрозділу, є відносини, що опосередковують процес 

припинення державної служби. Згідно із Законом «Про державну службу» 

досліджувана служба припиняється: 1) у разі втрати права на державну 

службу або його обмеження (ст. 84 цього Закону); 2) у разі закінчення 

строку призначення на посаду державної служби (ст. 85 цього Закону); 3) за 

ініціативою державного службовця або за угодою сторін (ст. 86 цього 

Закону); 4) за ініціативою суб’єкта призначення (ст. 87 цього Закону); 5) у 

разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (ст. 88 цього 

Закону); 6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної 

служби у зв’язку із зміною її істотних умов (ст. 43 цього Закону); 7) у разі 

досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не 

передбачено законом; 8) у разі застосування заборони, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» [368]. Важливим позитивним 

моментом чинного Закону «Про державну службу» є те, що у ньому 
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розкривається зміст кожної підстави звільнення, а також загальний порядок 

її реалізації. 

Отже, можемо зробити висновок, що трудове право регулює усю 

сукупність так званих внутрішніх відносин державної служби, тобто таких, 

що супроводжують процес: а) залучення особи до праці у вигляді державної 

служби; б) організації цієї праці; в) проходження службової кар’єри; г) 

застосування заходів забезпечення якісної та ефективної праці держаних 

службовців (підвищення кваліфікації, заохочення, відповідальність); д) 

припинення державної служби. Специфіка державної служби обумовлює те, 

що більшість відносин з приводу неї регламентуються нормами не КЗпП 

України, а Закону «Про державну службу». Однак це не є підставою для 

віднесення таких відносин до сфери адміністративно-правового 

регулювання, і свідчить, швидше, про недоліки і застарілість чинного 

законодавства про працю. Незважаючи на набуття особою при проходженні 

державної служби певних специфічних властивостей і характеристик, що 

відрізняють її від інших категорій працівників, зміст її взаємозв’язків з 

органом влади як роботодавцем не відрізняється від аналогічних зв’язків, 

що складаються між іншими працівниками та роботодавцями. Звідси 

вважаємо, що питання проходження державної служби повинно 

регламентуватися окремим розділом нового Трудового кодексу України. 

Тоді як законодавство про державну службу має визначати зовнішньо-

організаційні та компетенційні аспекти державної служби. 

У попередніх підрозділах ми звертали увагу на те, що однією із 

ключових властивостей взаємовідносин між державним службовцем та 

органом влади, в якому він проходить службу, що дозволяють 

охарактеризувати ці відносини як трудо-правові, є їх добровільний, 

договірний характер. Така ситуація цілком відповідає тим тенденціям, що 

зараз домінують у сфері трудо-правового регулювання, зокрема йдеться про 

посилення його диференціації та відведення більшої ролі у питанні 

впорядкування взаємовідносин найманих працівників і роботодавців на 



 280 

договірному рівні. Дану обставину підкреслювала низка дослідників. Так, 

зокрема, А. К. Безіна, А. А. Бікєєв та Д. А. Сафіна в контексті аналізу 

договірного регулювання праці робітників та службовців відзначають 

необхідність посилення ролі локального регулювання трудових відносин 

[34, с. 9–10].  

Н. В. Козачок звертає увагу на те, що сучасні тенденції розвитку 

трудового права характеризуються розширенням сфери договірного 

регулювання. Така ситуація відповідає реаліям сьогодення і базується на 

перевагах договірного встановлення умов праці. Насамперед, йдеться про 

можливість працівників і роботодавців виражати й узгоджувати свої 

інтереси у сфері праці з урахуванням особливостей організації праці в 

конкретному регіоні, галузевої і локальної специфіки [233, c. 87]. 

В. Я. Гоц звертає увагу на те, що договірне регулювання праці було 

присутнім і за радянських часів, однак суттєво переважало, все ж таки, 

державне регулювання, у той час як колективно-договірне та індивідуально-

договірне регулювання якщо й визнавалось, то в дуже невеликому обсязі і 

мало символічний характер. Втім ситуація змінилась з переходом від 

директивного регулювання до ринкових відносин, від «єдності інтересів» 

всіх працівників до ринку праці, де робоча сила є товаром і здійснюється її 

купівля-продаж, постає питання про розширення сфери застосування 

договору в регулюванні трудових відносин [75, с. 190; 208, c. 237]. 

Схожу точку зору висловлюють і П. Д. Пилипенко та В. Я. Бурак, які 

підкреслюють, що в радянську епоху договірне регулювання було 

другорядним, так як в умовах єдиної на той час державної форми 

підприємництва не існувало достатніх можливостей для взаємного 

волевиявлення сторін при укладенні тих же колективних договорів [483]. 

Правознавці наголошують, що локальні правові норми в той період 

ухвалювалися за «взаємною згодою» або «за погодженням» з виборним 

органом первинної профспілкової організації і тому являли собою фактично 

акти договірного характеру. Однак суб’єктами таких договірних відносин 
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були не безпосередні учасники трудових правовідносин, а держава в особі 

адміністрації підприємства та виборний орган первинної профспілкової 

організації, який нібито представляв інтереси працівників [483]. Далі 

науковці звертають увагу на те, що в сучасних умовах суспільного розвитку 

серед джерел сучасного трудового права України особливо виділяються 

акти договірного характеру, тобто такі акти, які приймаються 

уповноваженими органами шляхом підписання двосторонніх або 

багатосторонніх договорів (угод) [483]. П. Д. Пилипенко та В. Я. Бурак 

справедливо акцентують увагу на тому, що договір виступає ефективним 

юридичним засобом для встановлення прав і обов’язків та правил 

взаємовідносин між сторонами, що його укладають. За умов становлення 

ринкових відносин роль договорів як інструмента саморегулювання значно 

зростає. Свобода і рівність сторін передбачає вільне волевиявлення для 

вступу в договірні відносини без будь-якого адміністративного диктату. 

Тому й змістом договору є взаємовстановлені юридичні права та обов’язки 

кожного з учасників. Особливість нормативно-правового договору як 

джерела трудового права полягає в тому, що сторони мають право 

встановлювати такі правила, які не суперечать чинному законодавству і не 

спрямовані на погіршення правового становища сторін договору порівняно 

з тими гарантіями, що вже передбачені централізованим законодавством. 

Умови договорів, прийнятих з недотриманням одного з основних принципів 

трудового права (ст. 9 КЗпП), визнаються недійсними [483]. 

М. І. Іншин зазначає, що сьогодні, мабуть, не слід указувати на те, що 

завдяки локальному регулюванню трудових відносин розвиваються 

демократичні засади у виробничій діяльності, і співвідношення локального і 

централізованого регулювання є показником демократизму існуючої 

правової системи. Договірне регулювання трудових відносин свідчить про 

перехід роботодавців і працівників до пошуку умов спільної роботи, до 

соціального партнерства [208, c. 237]. 
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З. Я. Козак, як і попередні дослідники, вказує на те, що у правовому 

регулюванні трудових і тісно пов’язаних з ними відносин підкреслюється 

тенденція до розширення сфери договірного регулювання. Держава 

встановлює правові гарантії захисту трудових прав працівників, межі 

договірного регулювання, визначає принципи пошуку спільних інтересів 

працівників і роботодавців та попередження негативних наслідків їх 

неузгодженості. Правове забезпечення трудових і тісно пов’язаних з ними 

відносин дедалі більше переноситься на договірні засади. Про зростання 

ролі договірного регулювання свідчать нормативно-правові акти, прийнятті 

останніми роками в Україні. Зокрема, розширено повноваження сторін 

колективних договорів та угод з питань регулювання робочого часу, часу 

відпочинку, оплати праці, матеріальної та соціально-економічної 

зацікавленості працівників, встановлено порядок та умови укладення 

контракту як особливого виду трудового договору тощо [231]. Зростання 

ролі договірного регулювання правник пов’язує з розвитком в Україні 

соціального партнерства, метою якого є мирне врегулювання інтересів 

суб’єктів права, пошук компромісних шляхів вирішення колективних 

трудових спорів, забезпечення соціального миру та гармонії в суспільстві 

[231]. Договірне регулювання, як зауважує З. Я. Козак, являє собою 

складову частину родового поняття правового регулювання, при цьому воно 

(договірне регулювання) є дуже дієвим процесом у просторі і часі, який 

відбувається за допомогою правових засобів, має організований, 

цілеспрямований та результативний характер, з метою встановлення, 

впорядкування, зміни та припинення трудових і тісно пов’язаних з ними 

відносин [232, с. 8–9].  

Л. П. Грузінова пише, що співвідношення законодавчого й 

договірного регулювання змінюється в бік розширення договірного 

регулювання умов праці [78, c. 15]. Вчена наголошує на важливості 

досягнення оптимального співвідношення інтересів сторін трудових 

відносин, а також інтересів держави [78, c. 15]. 
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І. П. Греков наголошує, що громадянин поступає на державну службу 

на умовах трудового договору чи контракту. Отже, вступ на державну 

службу в Україні базується, перш за все, на одному з найважливіших 

принципів праці – її добровільності та свободи трудового договору. 

Прийняття на роботу здійснюється за угодою сторін, що є основною 

правовою формою, яка опосередковує їх вільний вибір. Весь персонал 

державної служби комплектується на добровільних засадах. Інша позиція 

свідчила б про існування примусової праці на державному рівні. Укладення 

трудового договору (контракту) є основним юридичним фактом, що 

породжує службово-трудові правовідносини між державними службовцями 

та державними органами, підприємствами, установами, організаціями. У 

даному випадку трудовий договір чи контракт є основним правовим 

засобом індивідуально-договірного регулювання службово-трудових та 

тісно пов’язаних з ними відносин. У трудовому договорі найповніше 

виражається свобода волевиявлення державного службовця та відповідної 

державної організаційно-правової інституції [76, с. 99]. 

З викладеного зрозуміло, що більшість дослідників одностайні в тому, 

що роль договірного регулювання у впорядкуванні трудових 

взаємовідносин найманих працівників і роботодавців має бути не меншою 

чи навіть більшою, аніж роль централізованого механізму правової 

регламентації цих відносин. Така позиція є цілком зрозумілою та 

виправданою, оскільки тільки в межах договірного регулювання найбільш 

повно втілюється (реалізується) принцип свободи волі під час здійснення 

суб’єктами свого права на працю. Даний підхід робить процес 

налагодження спільної праці гнучким, дозволяє сторонам через систему 

взаємних згод і умов ретельно визначити порядок своїх трудових 

взаємовідносин. Тоді як у централізованому порядку мають 

встановлюватися основні організаційно-правові засади виникнення, 

протікання та припинення трудових відносин. Централізоване 

законодавство має виконувати роль узагальненої нормативної гарантії, яка 
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визначає межі поведінки учасників даних правовідносин та встановлює 

відповідні засоби і механізми її забезпечення. 

Зазвичай у правознавстві прийнято виділяти два різновиди 

договірного регулювання – індивідуальне та колективне. Ці форми 

притаманні й регулюванню такого роду праці, як державна служба. Однак 

при цьому її договірне регулювання має певні особливості, обумовлені 

призначенням державної служби. Тому далі пропонуємо розглянути основні 

аспекти реалізації цих форм договірного регулювання трудових відносин 

державних службовців та органів влади, в яких вони працюють.  

Основою індивідуально-трудового регулювання є трудовий договір, 

поняття якого визначено в ст. 21 КЗпП України, і вже наводилося нами 

вище по тексту. Праця, яка регламентується в межах трудового договору, 

характеризується наступними властивостями. Це – праця юридично 

несамостійна; вона реалізується шляхом виконання в роботі вказівок і 

розпоряджень власника або уповноваженого ним органу з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку; передбачається виконання роботи 

певного виду (трудової функції), а не одноразового завдання; здійснення 

трудової діяльності відбувається, як правило, в колективі працівників 

(трудовому колективі); протягом встановленого робочого часу виконується 

певна міра праці (норми праці); роботодавець зобов’язується надавати 

роботу, забезпечувати безпечні умови праці і виплачувати у встановлені 

терміни грошову винагороду за роботу, що виконується; роботодавець має 

забезпечити гарантії у встановлених випадках та брати участь у 

фінансуванні соціального страхування працівника [47, c. 203].  

Причому означені властивості притаманні будь-якому різновиду 

праці, яка відбувається на підставі даного договору. З цього приводу Н. Б. 

Болотіна слушно зауважує, що для всієї різноманітності видів трудової 

діяльності сутність праці робітника, артиста, моряка, вчителя, державного 

службовця – єдина, їх правове становище обумовлюється договором 

трудового найму. Трудовий договір виступає універсальною моделлю 
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трудового найму, визнаною у всіх країнах світу [47, c. 203]. Дослідниця 

підкреслює, що, з погляду права, немає різниці, чи працює працівник за 

трудовим договором на державному підприємстві, установі, чи в 

організаціях з колективною формою власності, чи у приватного власника, в 

селянському (фермерському) господарстві. Всі наймані працівники мають 

однаковий правовий статус, і будь-який власник зобов’язаний дотримувати 

всіх правил і гарантій стосовно таких працівників, передбачених трудовим 

договором [47, c. 203]. 

Ключові правові аспекти функціонування інституту трудового 

договору визначені у гл. ІІІ КЗпП України. Зокрема, встановлена заборона 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції 

України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення 

прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового 

договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової 

та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 

роду і характеру занять, місця проживання не допускається [228].  

Вимоги щодо строків трудового договору містяться у ст. 23-24 

зазначеного Кодексу. Так, трудовий договір може бути: 

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з 

урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або 

інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами. 

Що ж стосується форми договору, то, як правило, він укладається в 

письмовій формі. Додержання останньої є обов’язковим: 

1) при організованому наборі працівників; 
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2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з 

особливими природними географічними і геологічними умовами та 

умовами підвищеного ризику для здоров’я; 

3) при укладенні контракту; 

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового 

договору у письмовій формі; 

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

7) в інших випадках, передбачених законодавством України [228]. 

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у 

випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту 

(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. При 

цьому ст. 25 КЗпП України встановлено, що при укладенні трудового 

договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, 

відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, 

реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких 

не передбачено законодавством [228]. 

Закріплені у КЗпП вимоги щодо договірного регулювання праці 

мають загальний характер, тобто застосовуються до усіх випадків 

використання найманої праці, незалежно від її характеру та змісту. Однак 

специфіка окремих різновидів професійної діяльності обумовлює 

встановлення додаткових вимог до механізму трудо-правового 

врегулювання відповідних відносин. Зокрема це стосується державної 

служби, відносини з проходження якої також відбуваються на підставі 

трудового договору, однак реалізація даного інституту в межах державної 

служби підпорядковується ряду додаткових вимог. Трудовий договір із 

державним службовцем, як вважає І. П. Лаврінчук, – це укладена на підставі 

акта призначення, обрання або про проходження конкурсу угода між 

особою, яка має необхідну освіту й професійну підготовку, не досягла 
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граничного віку перебування на службі та стосовно якої відсутні інші 

обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, і державним 

органом, установою, організацією, згідно з якою особа зобов’язується 

виконувати службові обов’язки за посадою, передбаченою штатним 

розписом, а власник чи уповноважений ним орган зобов’язується 

виплачувати їй заробітну плату і забезпечувати умови проходження служби, 

передбачені законодавством про працю та спеціальними нормативними 

актами, колективним договором та угодою сторін [260, c. 108]. При цьому 

вчена звертає увагу на те, що трудовий договір, за вітчизняним 

законодавством, не повною мірою виконує договірні функції встановлення 

трудових відносин. У регулюванні адміністративних правових відносин за 

участю державних службовців застосовуються здебільшого імперативні 

правові норми, встановлені у централізованому порядку. Але специфіка 

трудових відносин передбачає можливість (і доцільність) застосування 

диспозитивних положень трудового законодавства щодо визначення умов 

праці [260, c. 103]. На думку дослідниці, розширенню впливу норм 

трудового законодавства на відносини на державній службі, застосуванню 

договірних засад їх формування об’єктивно сприяло б використання такої 

форми трудового договору, як контракт. Закріплені за цією формою 

трудової угоди можливості встановлення ширшого кола умов за вибором 

сторін дозволили би більш гнучко вирішувати кадрові питання на 

державній службі, враховувати потреби у прийнятті висококваліфікованих 

фахівців, використовувати більш ефективні умови їх трудової діяльності, 

тобто застосовувати більш дієвий та ефективний механізм проходження 

державної служби порівняно із централізовано встановленими нормами 

[260, c. 103–104]. 

Головні особливості договірного регулювання відносин проходження 

державної служби виявляються на стадії укладення трудового договору: 

– по-перше, підвищені вимоги до характеристик, якими має володіти 

суб’єкт, що прагне вступити на державну службу. Відсутність у особи хоча 
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б однієї з таких законодавчо визначених властивостей є підставою для 

відмови державного органу від укладення трудового договору з нею. При 

цьому здійснити таку відмову – це не право, а обов’язок держаного органу 

як роботодавця; 

– по-друге, наявність більш складної процедури з’ясування 

професійної та морально-ділової придатності особи для виконання 

професійних обов’язків на посадах державної служби. В ході даних 

процедур роботодавець вдається до перевірки значно більшого кола 

відомостей про особу, аніж це передбачено КЗпП України. Відмова особи 

від проходження хоча б одного з етапів даної процедури позбавляє її права 

на зайняття посади державної служби; 

– по-третє, контракт як форма трудового договору застосовується, як 

правило, в тих випадках, коли особі доручається особливо складна та 

відповідальна робота, що вимагає більш гнучкого та ретельного підходу до 

врегулювання трудових відносин сторін. Н. М. Неумивайченко з цього 

приводу зазначає, що укладення контракту має сенс у тому випадку, коли 

необхідно повніше врахувати особисті особливості працівника, пов’язати 

його працю з кінцевими результатами, підвищити його відповідальність за 

доручену справу [296, c. 110]. Вчена вказує, що поява контракту як 

особливої форми трудового договору спричинена тим, що в умовах 

переходу до ринкової економіки для роботодавця особливе значення має 

якість праці, упевненість у тому, що працівник постійно і сумлінно буде 

виконувати доручену йому роботу. Контрактний механізм взаємовідносин 

службовця і держоргану надає цим відносинам більшу для обох сторін 

визначеність за допомогою чіткої фіксації їх прав і обов’язків, умов 

винагородження і привілеїв, за необхідності – спеціальних вимог і 

обмежень, обумовлених характером служби, а також інших елементів їх 

правовідносин. Контрактна система повністю зберігає можливості довічної 

кар’єри, водночас надає їй більшу гнучкість і юридичну визначеність і 

підвищує рівень правової захищеності працівників. Остання обставина 
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підвищує у службовців позитивну трудову мотивацію і тим самим «працює» 

на затвердження пріоритету професійних достоїнств. Контракти покликані 

максимально підвищити продуктивність праці службовців, забезпечити 

гідний і привабливий матеріальний статус державної служби, заснований , в 

першу чергу, для гарантування дотримання ними додаткових зобов’язань по 

відношенню до держави в обмін на певні встановлені Законом привілеї 

[296, c. 109–110]. Схожу точку зору висловлював і В. І. Прокопенко, який 

відзначав, що диференціація правового регулювання праці шляхом дозволу 

укладати трудові контракти повинна допускатись у разі виконання 

працівниками особливо значущих трудових функцій [422, с. 87]; 

– по-четверте, обов’язковість випробування для осіб, які вперше 

призначаються на посади державної служби. Для порівняння в ст. 26 КЗпП 

України закріплено, що при укладенні трудового договору може бути 

обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності 

працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна 

бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В 

період випробування на працівників поширюється законодавство про 

працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які 

не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення 

професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після 

закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової 

чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу 

відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на 

посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; 

осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від 

основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком 

до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається 

строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та 

сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування не 

встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при 
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переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а 

також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством [247]. 

З викладеного зрозуміло, що через публічний характер професії 

державного службовця держава в централізованому порядку звужує 

можливість вільного вибору сторін під час вирішення ними ряду ключових 

аспектів їх взаємовідносин щодо трудової діяльності. Причому 

обмежується, переважно, воля роботодавця. Пояснюється це, на нашу 

думку, прагненням держави допускати до виконання публічних завдань і 

функцій тільки найбільш гідних осіб, які мають належні професійні та 

морально-ділові якості, володіють високим рівнем загальної та правової 

культури. І навпаки – попередити залучення до проходження державної 

служби некомпетентних осіб. Тому не дарма основні особливості 

договірного регулювання державної служби виявляються ще на початкових 

етапах формування службово-трудових відносин [128]. 

Далі декілька слів слід сказати про колективно-договірне регулювання 

праці державних службовців. Відповідно до чинного законодавства 

колективний договір укладається на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які 

використовують найману працю і мають право юридичної особи. 

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 

підприємства в межах компетенції цих підрозділів. 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. 

Сторонами в колективному договорі є роботодавець, з однієї сторони, 

і профспілковий орган (органи, якщо їх декілька), а у разі відсутності таких 

органів – представники працівників, обрані і уповноважені трудовим 

колективом – з іншої сторони [228; 396]. 
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Зміст колективного договору становлять взаємні зобов’язання сторін 

щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення 

продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, 

системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат; 

встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у 

формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це 

передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і 

відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, 

культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і 

відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших 

представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати 

праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в 

оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

заборона дискримінації [396].  

Незважаючи на те, що колективний договір, відповідно до діючого 

трудового законодавства, не є обов’язковим і укладається на розсуд сторін, 

він є важливим засобом (інструментом) урегулювання питань організації та 

охорони праці, впорядкування механізму взаємовідносин трудового 

колективу та роботодавця, його адміністративних органів. Крім того, саме в 

колективних договорах знаходять свій розвиток і конкретизацію деякі 

законодавчі положення. 

Резюмуючи викладене вище можемо констатувати наступне: 

незважаючи на те, що договірне регулювання проходження державної 

служби містить ряд обмежень порівняно з договірним регулюванням інших 

різновидів найманої праці, воно виступає надзвичайно важливою формою 

впорядкування трудових відносин між державним службовцем та 

державним органом як працівником та роботодавцем на добровільних 

засадах. 
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4.4. Трудо-правові гарантії проходження державної служби 

 

Одним із важливих елементів правового становища буд-якого 

суб’єкта є належні йому гарантії, які забезпечують нормальну реалізацію 

ним своїх прав та обов’язків, надають у його розпорядження відповідні 

засоби захисту належних йому прав та законних інтересів від протиправних 

посягань. Варто погодитися з О. Ф. Скакун у тому, що якщо немає гарантій, 

то права, свободи та обов’язки людини і громадянина приймають форму 

«заяв про наміри» [443, с. 203]. Очевидно, що це стосується і державних 

службовців, зміцнення правового статусу яких і належне здійснення 

службово-трудової діяльності якими також забезпечується через відповідні 

гарантії.  

Перш за все, слід визначитися із сутнісним змістом поняття 

«гарантія». З лексичної точки зору, дане слово позначає наступні явища: 

– порука у чомусь, забезпечення чого-небудь; 

– передбачене законом чи певною угодою зобов’язання;  

– законодавчо закріплені засоби охорони прав і свобод громадян, 

способи їх реалізації, а також засоби охорони правопорядку, інтересів 

суспільства і держави; 

– умови, що забезпечують успіх чого-небудь; 

– відповідальність за що-небудь [56, c. 222; 199, с. 55; 180, с. 161; 449; 

23, с. 121]. 

Отже, в загальному розумінні гарантія являє собою якийсь фактор, 

наявність якого суттєво посилює реальність настання, здійснення чогось, 

підвищує вірогідність успішності заходів, діяльності.  

Стосовно юридичного тлумачення гарантій на сторінках наукової та 

навчальної літератури пропонується багато точок зору з цього приводу. Так, 

наприклад, А. П. Іванов та В. М. Скобелкін вважають, що гарантії – це 
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засоби і способи, з допомогою яких забезпечується реальне здійснення 

демократичних прав і свобод громадян [447, с. 108–109 ; 197, с. 10]. 

М. С. Малеїн та Ю. С. Шемшученко гарантії прав та свобод громадян 

трактують як умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення у 

повному обсязі і всебічну охорону прав та свобод людини. Поняття 

«гарантії», на думку правників, охоплює усю сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та 

свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або можливого 

здійснення [274, с. 41; 511, c. 555].  

З позиції С. М. Болдирєва, гарантії людини і громадянина є факторами 

та засобами, що роблять ці права і свободи реальними, дієвими, тобто 

забезпечують реальність їх існування [46, c. 17]. 

На думку М. С. Строговича, гарантії слід розуміти як встановлені 

законом, нормами права засоби, способи, якими охороняються і 

захищаються права громадян, припиняються та усуваються їх порушення, 

відновлюються порушені права [463, с. 180].  

На думку Є. А. Улейшина, гарантії – це вся сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, спрямованих на забезпечення й реалізацію прав, 

свобод громадян, на усунення можливих причин їх неповного або 

неналежного здійснення і захист прав від порушень [485, с. 268]. 

М. В. Вітрук пише, що гарантії слід розглядати як умови і засоби, які 

забезпечують їх фактичну реалізацію і надійну охорону (захист) для кожної 

людини 63, с. 78.  

О. Ф. Скакун пропонує визначати гарантії прав, свобод та обов’язків 

людини та громадянина як систему соціально-економічних, політичних, 

юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їх фактичну 

реалізацію, охорону та надійний захист [443, с. 203].  

В. А. Патюлін указує, що гарантії прав і свобод – це засоби, що 

покликані забезпечити реалізацію, охорону та захист прав і свобод [332, с. 

231–232]. 
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За І. М. Погрібним, гарантії – це система соціальних умов і 

спеціальних засобів, за допомогою яких здійснюється життя в суспільстві 

[342, с. 128]. 

На думку М. І. Матузова, гарантії – це соціально-політичне та 

юридичне явище, розглядаючи яке, слід враховувати наступні моменти:  

1) пізнавальний, який дозволяє розкрити предметні теоретичні знання 

про об’єкт їх впливу, отримати практичні знання про соціальну і правову 

політику держави; 

2) ідеологічний, використовуваний політичною владою як засіб 

пропаганди демократичних ідей всередині країни та за її межами; 

3) практичний, що визначається як інструментарій юриспруденції, 

передумова задоволення соціальних благ особи. Базуючись на цьому, 

автори визнають гарантії як систему соціально-економічних, політичних, 

юридичних, організаційних передумов, умов, засобів і способів, що 

створюють можливості особистості для здійснення своїх прав, свобод, 

інтересів [473, с. 275; 9, с. 275].
  

Л. П. Гарчева та О. Н. Ярмиш виходять із того, що гарантії прав і 

свобод громадян слід тлумачити як систему норм, принципів, умов і вимог, 

які забезпечують додержання прав, свобод і законних інтересів громадян 

[71, с. 128]. 

За висловом А. І. Добровольської, гарантії прав особистості є 

засобами та способами, за допомогою яких забезпечуються можливості 

практичного використання належних їм прав [106, c. 131]. 

А. Ф. Нікітін вважає, що гарантії прав та свобод особи являють собою 

обов’язки держави захищати людину, створювати правові, соціальні і 

культурні умови для реалізації її прав і свобод, а також діяльність 

міжнародних і державних організацій по захисту прав людини [448, с. 76]. 

Варто відзначити точку зору Л. Д. Воєводіна, який наголошує, що 

призначення гарантій полягає в тому, що вони покликані забезпечити таку 

найбільш можливу сприятливу обстановку, в атмосфері якої записані в 
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конституціях і законах юридичний статус особи і, особливо, її права і 

свободи ставали б фактичним становищем кожної окремої людини і 

громадянина [66, с. 222]. Гарантії, таким чином, як указує дослідник, 

служать тим надійним містком, який забезпечує необхідний в основах 

правового статусу особистості перехід від загального до окремого, від 

проголошеної у законі можливості до дійсності. Гарантії необхідні для 

правового статусу в цілому і для кожного його елемента. Проте, перш за 

все, їх потребують права, свободи та обов’язки [66, с. 222]. Саме тому 

вчений доходить висновку, що у широкому сенсі поняттям «гарантії» 

охоплюється вся сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, які 

спрямовані на справжню реалізацію прав і свобод громадян, на усунення 

можливих причин і перешкод їх неповного або неналежного здійснення, і 

захист прав від частих в наші дні порушень. Хоча ці фактори і дуже 

різноманітні, але стосовно процесу реалізації прав і свобод вони виступають 

умовами, засобами, способами, прийомами і методами правильного його 

здійснення. Тому під гарантіями слід розуміти умови і засоби, що 

забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод усіх і 

кожного [66, с. 228–229]. 

С. С. Алексєєв переконаний, що гарантії – це умови й особливі 

юридичні механізми, покликані забезпечити фактичну реалізацію 

законоположень [14, с. 135]. 

Т. М. Заворотченко в розрізі вивчення конституційно-правових 

гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні відзначає, що 

гарантії є системою умов, що забезпечують задоволення інтересів людини. 

Їх основною функцією є виконання зобов’язань державою та іншими 

суб’єктами у сфері реалізації прав особистості. Об’єктом гарантій 

виступають суспільні відносини, пов’язані з охороною та захистом прав 

людини, задоволенням майнових й немайнових інтересів громадян [187, c. 

25]. Юрист характеризує гарантії прав і свобод особи як: по-перше, певні 

умови, за яких можлива найповніша і всебічна реалізація прав і свобод 
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особи; по-друге, засоби, які ефективно забезпечують охорону і захист прав і 

свобод особи у разі їх незаконного порушення. Тобто гарантії прав і свобод 

людини і громадянина як загальне поняття являють собою основні умови і 

засоби, за допомогою яких кожна особа має можливість реалізувати свої 

права [187, c. 29]. Конституційно-правові гарантії, як указує дослідник, – це 

юридичні норми, які дають можливість реалізувати права і свободи в житті, 

тобто конституційно-правові гарантії – це передбачена Конституцією 

України і іншими законом спеціальна система юридичних норм, принципів, 

умов, вимог і правових способів і засобів забезпечення, реалізації, охорони 

та захисту прав і свобод людини і громадянина з метою практичної їх 

реалізації [187, с. 29]. 

В. М. Корельський та В. Д. Перевалов пишуть, що гарантії являють 

собою систему умов, способів і засобів, що забезпечують усім та кожному 

рівні правові можливості для виявлення, придбання та реалізації своїх прав 

і свобод 471, c. 545. 

А. Ю. Олійник та С. Д. Гусарєв розглядають гарантії як відповідні 

умови і засоби, що сприяють перетворенню в життя проголошених прав, 

свобод та обов’язків [469, с. 156;  

З позиції І. Й. Магновського, під гарантіями треба розуміти умови, 

засоби і способи, створені суспільством та державою і похідними від неї 

інститутами влади, які забезпечують фактичну реалізацію, охорону та 

захист прав і свобод людини та громадянина. Сам механізм системи 

гарантій прав і свобод по їх впровадженню у реальну дійсність являє собою 

комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих нормативно-правових засобів та 

способів, якими охоплюється вся сукупність об’єктивних і суб’єктивних 

факторів, спрямованих на реальне здійснення кожним своїх прав та свобод 

[273, c. 66]. 

За Д. Б. Катковим, гарантії прав і свобод полягають в обов’язку 

держави забезпечити людині і громадянину (шляхом створення відповідних 

економічних, політичних, правових умов) реальну можливість 
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користуватися наданими йому Конституцією правами і свободами [215, c. 

56]. 

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко пропонують розуміти гарантії як 

систему узгоджених факторів, що забезпечують фактичну реалізацію та 

всебічну охорону прав і свобод людини [474]. 

Ж. Пустовіт вважає, що гарантії соціальних прав та свобод людини і 

громадянина являють собою систему засобів і способів, що дають 

можливість для захисту своїх прав на володіння, користування та 

розпорядження соціальними благами. Гарантії за своєю сутністю є умовами, 

що зобов’язана створити держава для реалізації прав. За змістом – це 

система заходів, яка спрямована на реалізацію прав (організація охорони 

здоров’я, відпочинку), а за формою гарантії – це передбачені Конституцією 

і законами України організаційні і правові форми реалізації соціальних прав 

і свобод [427]. 

Е. О. Ліференко стверджує, що гарантій прав людини і громадянина – 

це основні засоби, заходи, за допомогою яких громадяни забезпечують 

конституційні права та свободи [316, c. 67]. 

М. І. Іншин доходить висновку, що юридичними гарантіями прав і 

свобод людини і громадянина виступає система таких специфічних 

юридичних конструкцій, як: презумпція невинуватості; неможливість 

зворотної дії закону, що встановлює або посилює юридичну 

відповідальність за правопорушення; неможливість бути двічі притягнутим 

до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення. Звідси 

науковець доходить висновку, що юридичні гарантії службово-трудової 

діяльності – це система юридичних умов та засобів, покликаних 

забезпечити безперешкодну реалізацію посадово-функціональних 

повноважень державними службовцями. Економічні, матеріальні, політичні, 

ідеологічні гарантії стосовно юридичних є передумовами їх реалізації, а 

юридичні гарантії, у свою чергу, є формою реалізації інших гарантій [208, c. 

322]. Далі правник пише, що юридичні гарантії службово-трудової 



 298 

діяльності слід визначати як нормативно визначені умови і засоби, що 

забезпечують державним службовцям державних органів, установ, 

організацій реальні можливості щодо реалізації наданих їм посадою 

повноважень [208, c. 325]. 

Викладені наукові точки зору щодо розуміння гарантій у правовому 

контексті яскраво свідчать про відсутність єдиного підходу до визначення 

даного поняття. Водночас розбіжності в дослідницьких підходах до 

характеристики даного питання навряд чи можна назвати суттєвими чи 

критичними. Більшість правознавців виходить із того, що гарантії – це набір 

(сукупність) або система умов, засобів, факторів, інструментів 

суб’єктивного та об’єктивного характеру, існування та застосування яких 

робить процеси реалізації особами свої прав, законних інтересів, а також 

виконання обов’язків більш ефективними та стабільними. Звідси можемо 

констатувати, що до категорії «гарантії» слід включити надзвичайно 

широкий спектр явищ, адже абсолютна більшість організаційно-правових 

засобів, інструментів так чи інакше спрямована у своєму функціонуванні на 

забезпечення відповідних прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 

права.  

Отже, можемо говорити про те, що трудо-правові гарантії 

проходження державної служби в Україні являють собою сукупність 

юридичних за формою та політичних, соціально-економічних, суто 

правових, професійних, організаційних за змістом умов і засобів, існування 

та використання яких спрямоване, по-перше, на забезпечення максимально 

сприятливої та комфортної атмосфери для належного виконання 

державними службовцями своїх професійних обов’язків; по-друге, на 

надання у їх розпорядження відповідних правових інструментів 

відстоювання своїх прав і законних інтересів. Варто погодитися з думкою 

Н. Б. Болотіної, що гарантії в одних випадках попереджають порушення 

зобов’язаними суб’єктами трудових прав, у других – встановлюють межі 

дій зобов’язаних осіб, у третіх – забезпечують можливість своєчасного 
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оскарження дій, що порушують зазначені права, у четвертих – забезпечують 

компенсацію матеріальної шкоди, спричиненої їх порушенням за рахунок 

винних осіб [47, c. 136]. 

Велика кількість авторських думок щодо сутності гарантій 

позначилася й на дослідницьких підходах до їх класифікації. Так, скажімо, 

П. М. Рабінович пропонує гарантії прав і свобод розподіляти на 

загальносоціальні та спеціальні. До першої категорії належать: економічні, 

політичні, духовно-ідеологічні; тоді як друга складається з юридичних 

норм, спрямованих на забезпечення прав людини, правозастосовної 

діяльності та правозастосовних актів органів влади 429, с. 7–8. 

Не можна не відзначити думку О. Ф. Скакун, яка гарантії прав, свобод 

і обов’язків людини і громадянина групує наступним чином:  

1) за сферою дії:  

а) внутрішньодержавні (національні);  

б) міжнародні;  

2) за способом викладення:  

а) прості;  

б) складні;  

в) змішані; 

3) за підставою правового становища особи:  

а) загальні;  

б) спеціальні;  

в) індивідуальні [443, с. 187]. 

Група фахівців (В. Ф. Погорілко, В. О. Демиденко тощо) гарантії прав 

і свобод людини та громадянина поділяють на загальні (політичні, 

економічні, соціальні та духовні (культурні)) і спеціальні (юридичні) [441, 

с. 52–58; 341; 67, с. 98; 88; 224].  

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко гарантії класифікують наступним 

чином:  

1) за практичним спрямуванням: а) загальні; б) спеціальні;  
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2) за характером: а) норми та принципи матеріального і 

процесуального права; б) судовий захист порушених прав і свобод та 

можливість їх судового поновлення; в) контроль за дотриманням 

законодавчими, виконавчими та судовими органами положень Конституції 

про права та свободи людини і громадянина; г) відповідальність за 

порушення прав та свобод людини, що поширюється на всіх суб’єктів права 

без винятку;  

3) за ступенем поширеності: а) національні (внутрішньодержавні); 

б) міжнародні; 

4) за суб’єктами, що реалізують гарантії: а) гарантії Верховної Ради 

України; б) гарантії Президента України; в) гарантії органів виконавчої 

влади; г) судові гарантії; ґ) гарантії омбудсмана; д) гарантії прокуратури; е) 

адвокатські гарантії; є) гарантії політичних партій та громадських 

організацій; ж) гарантії місцевих адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування; з) гарантії міжнародних органів та організацій;  

5) за особливостями правового статусу, що гарантується: а) загальні; 

б) родові; в) галузеві; г) індивідуальні.  

6) за змістом: а) контрольні; б) процедурні; в) організаційно-технічні 

[474]. 

В. Е. Гулієв і Ф. М. Рудинський пропонують таку класифікацію 

гарантій: 

1) за ступенем конкретизації: 

– основні, які стосуються усіх конституційних прав; 

– особливі, що гарантують якесь окреме суб’єктивне право; 

2) за способом дії: 

– прямі (безпосередні); 

– непрямі (опосередковані); 

3) за суб’єктом забезпечення: 

– державні; 

– суспільні 81, с. 125–154 ]. 
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В. К. Забігайло та М. І. Козюбра вказують на доцільність розрізнення 

загальних та спеціальних гарантій, при цьому до перших, окрім політичних, 

соціальних та інших гарантій, учені також включають організаційні та 

громадські гарантії 185, с. 51–59. 

М. І. Іншин розподіляє юридичні гарантії службово-трудової 

діяльності на загальні та спеціальні. Загальні юридичні гарантії 

передбачають застосування таких організаційно-правових засобів, 

прийомів, способів, які забезпечують реалізацію прав та обов’язків усіх 

учасників суспільно-трудових відносин. Вони, як правило, містяться в 

Кодексі законів про працю України. Спеціальні гарантії службово-трудової 

діяльності державних службовців містяться в нормативно-правових актах, 

покликаних регулювати усі найважливіші питання функціонування й 

розвитку державної служби [208, c. 325]. Правник зазначає, що до 

юридичних гарантій стабільності та підвищення ефективності державної 

служби необхідно віднести: належне правове регулювання проходження 

державної служби; відповідну заробітну плату; організаційні стимули; 

професійні стимули, насамперед незалежність; трудові стимули, пов’язані з 

характером роботи і досягненням особистих цілей, що відповідають 

особистим цінностям; престиж і соціальний стан; стимули, пов’язані з 

кар’єрою і просуванням по службі; фінансові й економічні стимули; 

соціально-правовий захист державних службовців; їх юридичну 

відповідальність [208, c. 327]. 

Проаналізувавши точки зору цих та інших дослідників щодо сутності 

та кола гарантій прав і законних інтересів людини та громадянина взагалі, а 

також у трудовій сфері зокрема, можемо констатувати, що єдиного підходу 

до класифікації гарантій немає, їх групування може здійснюватися на 

підставі цілого ряду критеріїв, залежно від потреб суб’єкта, який таку 

класифікацію здійснює.  
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На наше переконання, найбільш доцільним буде застосування таких 

критеріїв класифікації трудо-правових гарантій проходження державної 

служби:  

1) залежно від рівня, на якому вони формалізуються: 

– конституційні; 

– міжнародно-правові; 

– галузеві; 

– інституційні; 

2) залежно від кола суб’єктів, на яких розраховано їх дію: 

– загальні, тобто такі, що належать кожному працівнику; 

– спеціальні – які реалізуються тільки в галузі державної служби; 

3) залежно від змістовного навантаження: 

– політичні (або ідеологічні); 

– соціально-економічні; 

– організаційні; 

– процедурні; 

– професійні (кар’єрні); 

– юридичні. 

Вважаємо за потрібне звернути увагу на те, що за своєю формою усі 

трудо-правові гарантії державних службовців є юридичними. Тобто вони 

являють собою систему правових норм, у яких закріплюються державні 

вимоги щодо: рівня матеріально-фінансового та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців; порядку їх прийняття на службу та 

звільнення з неї; проходження ними службової кар’єри; притягнення їх до 

юридичної відповідальності тощо. Юридична формалізація є необхідною 

умовою забезпечення дієвості гарантій, адже тільки тоді вони набувають 

обов’язкового характеру.  

Не можемо не звернути увагу на те, що в законодавстві, зокрема в 

КЗпП України та Законі «Про державну службу» в назві цілого ряду статей 

присутній термін «гарантії» Так, наприклад, у Кодексі містяться такі статті: 
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ст. 5-1 «Гарантії забезпечення права громадян на працю», ст. 22 «Гарантії 

при укладенні, зміні та припиненні трудового договору», ст. 184 «Гарантії 

при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей», ст. 185 «Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей 

віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і 

подання їм матеріальної допомоги», ст. 186 «Обслуговування матері на 

підприємствах, в організаціях». Крім того, гарантіям працюючих присвячені 

глави VIII «Гарантії і компенсації» і ХІХ «Гарантії при покладанні на 

працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації». У Законі «Про державну службу» 

соціальних гарантій стосується розділ VI, а також гарантіям прав державних 

службовців під час застосування дисциплінарного стягнення присвячено ст. 

74, за якою дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості 

вчиненого проступку та вини державного службовця. Під час визначення 

виду стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за 

яких він був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність, результати оцінювання службової діяльності державного 

службовця, наявність заохочень, стягнень та його ставлення до служби. 

Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення 

факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. 

Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або 

необхідної оборони виключає можливість застосування дисциплінарного 

стягнення. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише 

одне дисциплінарне стягнення. Дисциплінарне стягнення не може бути 

застосовано під час відсутності державного службовця на службі у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у 

відрядженні. Дисциплінарне стягнення до державного службовця 

застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного 

проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або 

перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік 
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після його вчинення. Державний службовець має право на ознайомлення з 

матеріалами дисциплінарної справи та на оскарження застосованого до 

нього дисциплінарного стягнення у визначеному порядку. Державний 

службовець може користуватися правовою допомогою адвоката або іншого 

уповноваженого ним представника [368]. 

У цілому ж при визначенні гарантій не слід орієнтуватися лише на 

назви статей та розділів нормативно-правових актів, оскільки вони 

(гарантії) прямо чи опосередковано випливають і з низки інших положень 

зазначених нормативно-правових актів. Що в цілому є зрозумілим, 

враховуючи сутність гарантій у їх широкому розумінні. Практично кожне 

законодавче положення тією чи іншою мірою виступає гарантією. Навіть 

наявність у державного службовця як працівника й органу державної влади 

як роботодавця взаємних обов’язків є гарантіями, що забезпечують їх права.  

Загалом вважаємо доцільним погодитися з дослідниками, які 

поділяють увесь масив гарантій на гарантії-умови та гарантії-засоби. Так, 

наприклад, до гарантій-умов належать політичні, економічні, ідеологічні 

гарантії. До гарантій-засобів – юридичні гарантії [316, c. 67]. При цьому, як 

наголошує Олефіренко Е. О., гарантії-умови самі по собі не можуть 

самостійно забезпечити таку реалізацію прав і свобод громадян, у якій 

зацікавлені держава й окремі громадяни. Вони безпосередньо не 

забезпечують законного й обґрунтованого використання прав, не вимагають 

можливих зловживань і порушень при їх здійсненні [316, c. 68]. Тоді як 

юридичні гарантії здатні безпосередньо, оперативно й ефективно 

забезпечити реалізацію прав громадян. Саме тому в юридичній літературі 

вони розглядаються як конкретні, власне гарантії-реалізації. Тобто якщо 

право громадянина порушено, то прямою причиною того є не соціально-

економічні причини або сфера ідеології, а відсутність чи недотримання 

підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами 

юридичних гарантій його реалізації [316, c. 68].  
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У даному контексті відзначимо позицію М. І. Іншина, з точки зору 

якого поглиблений аналіз гарантій прав, свобод, законних інтересів та 

обов’язків державних службовців вимагає того, щоб у їх арсеналі більш 

чітко розрізнялися засоби і умови. Для успішного запровадження в життя 

визначених у нормативно-правових актах повноважень державних 

службовців потрібна, насамперед, сприятлива обстановка, що складається з 

багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. Останні мають спільні риси і 

повинні забезпечувати сприятливий режим, середовище для реалізації цих 

прав та здійснення означених обов’язків [208, c. 324]. Враховуючи 

зазначенні особливості, правознавець доходить висновку, що одну групу 

досліджуваних гарантій доцільно назвати «умовами» реалізації та 

здійснення прав і свобод, законних інтересів та обов’язків, а іншу – 

«засобами». В останньому випадку йдеться про гарантії, що виступають 

способами, прийомами і методами охорони та забезпечення посадових 

повноважень державних службовців. Таким чином, перша група гарантій 

спрямована на створення сприятливих обставин для користування 

службовими правами та виконання посадових обов’язків, а друга – 

забезпечує державних службовців ефективним інструментом щодо 

безпосереднього забезпечення, реалізації та здійснення посадових прав і 

обов’язків [208, c. 324–325].  

Отже, усі соціальні, економічні, політичні, професійні, організаційні й 

інші гарантії, окрім суто юридичних, є гарантіями-умовами. Закріплюючи ці 

гарантії, держава встановлює обов’язкові вимоги до характеру, змісту та 

якості середовища, в якому виникають, розвиваються і припиняються 

трудові відносини, що супроводжують процес проходження державної 

служби. Головна цінність даних гарантій полягає в тому, що вони: по-

перше, відображають рівень соціально-економічного та політико-правового 

розвитку держави, свідчать про ступінь його демократизації; по-друге, 

орієнтують осіб, які проходять державну службу, щодо кола, обсягів і 
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характеру тих благ і переваг, якими вони користуються як працівники 

взагалі та державні службовці зокрема.  

Однак за відсутності відповідних юридичних механізмів, через які 

державні службовці як працівники можуть впливати на роботодавця та 

змушувати його виконувати свої обов’язки перед ними, гарантії-умови 

залишаються лише деклараціями. Саме для цього потрібні гарантії-засоби – 

відповідні матеріальні та процедурно-процесуальні механізми захисту та 

відстоювання державними службовцями своїх трудових прав і інтересів. 

Такими механізмами, наприклад, є інститут трудових спорів, право на 

оскарження рішень тощо. Слід відзначити, що в контексті реалізації трудо-

правових гарантій яскраво проявляється взаємодія трудового й 

адміністративного права, оскільки належна реалізація трудо-правових 

гарантій-умов підтримується як власними засобами трудового права, так і 

через функціонування гарантій-засобів адміністративного характеру. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Встановлено, що проходження державної служби, з точки зору 

трудового права, являє собою особливого роду юридичний взаємозв’язок, 

що складається між державним службовцем як працівником та тим чи 

іншим органом державної влади як роботодавцем, які мають взаємні права 

та несуть відповідні обов’язки один перед одним. 

Доведено, що відносинам проходження державної служби (службово-

трудовим відносинам) як специфічному прояву трудових відносин і, 

відповідно, предмету правового регулювання у сфері праці притаманні 

наступні властивості: 1) формуються на добровільній основі (передумовою 

виникнення цих відносин є вільне волевиявлення їх майбутніх сторін: 

громадянина – про прагнення реалізувати свою здатність до праці через 

вступ до відповідного органу державної влади; органу державної влади – 
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про намір використовувати працю саме цього громадянина); 

2) формалізуються наміри сторін у вигляді трудового договору, який 

виступає юридичним фактом, що породжує службово-трудові відносини; 3) 

опосередковують процес реалізації найманої праці (матеріально-технічне та 

інше забезпечення державного службовця як працівника покладається на 

роботодавця – орган державної влади; державний службовець як працівник 

зобов’язаний виконувати накази та розпорядження роботодавця); 4) 

передбачають включення громадянина у штат певного органу влади, тобто 

його залучення у склад трудового колективу; 5) протікають відповідно до 

вимог трудової дисципліни; 6) їх предметом є конкретна трудова функція, 

що реалізується (виконується) державним службовцем особисто відповідно 

до вимог, що пред’являються до посади, яку він займає; 7) мають 

відплатний характер – за виконання своїх посадових обов’язків державний 

службовець отримує винагороду у вигляді заробітної плати; 8) їм 

притаманний тривалий та безперервний характер (службово-трудові 

відносини між державним службовцем і тим чи іншим органом державної 

влади існують доти, доки їх не буде припинено у встановленому порядку); 

9) мають, переважно, внутрішній характер (протікають у межах 

організаційно-управлінської структури певного органу державної влади. 

Інколи дані відносини можуть мати зовнішній характер – у випадках, коли 

вони складаються між державним службовцем і керівництвом вищестоящих 

ланок управлінської системи, у складі якої знаходиться орган державної 

влади, де цей державний службовець працює). 

Правовий статус являє собою комплексну правову категорію, змістом 

якої є сукупність визначених нормами права юридично значущих 

властивостей та характеристик суб’єкта (права, обов’язки, відповідальність, 

завдання, функції тощо), які в сукупності визначають юридичне становище 

цього суб’єкта в державі та суспільстві в цілому, а також його юридичне 

становище в межах тих чи інших правовідносин, учасником яких він є. 

Правовий статус є тим правовим засобом (інструментом), через який 
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держава визначає юридичні можливості та обов’язки суб’єктів, належні їм 

гарантії та привілеї, встановлюючи тим самим міру їх свободи. 

Акцентовано увагу на тому, що як спеціальний суб’єкт трудового 

права державний службовець є носієм трудо-правового статусу, тобто 

сукупності передбачених нормами позитивного трудового права прав, 

обов’язків, гарантій, обмежень, а також інших юридично значущих 

властивостей, які характеризують рівень можливої та необхідної поведінки 

державного службовця як працівника та члена відповідного трудового 

колективу, відображають належні йому переваги та привілеї, необхідні для 

забезпечення нормального виконання ним своїх, обумовлених посадовим 

становищем, трудових функцій та обов’язків. 

Специфіка правового статусу державного службовця як суб’єкта 

трудового права полягає в тому, що його основні права й обов’язки 

визначаються не лише Кодексом законів про працю України, але й 

спеціальним законодавством про державну службу. 

Обґрунтовано висновок, що, незважаючи на специфіку своєї трудової 

функції, державний службовець є повноцінним суб’єктом трудового права і 

користується більшістю основних прав, що належать іншим категоріям 

працівників. Разом із тим з метою забезпечення належного виконання 

держслужбовцем своїх трудових обов’язків спеціальним законодавством за 

ним закріплюється ряд додаткових прав та обов’язків, а також до нього 

застосовуються відповідні обмеження. 

Встановлено, що новий Закон України «Про державну службу» 

містить ряд позитивних інновацій у частині врегулювання відносин 

дисциплінарної відповідальності державних службовців:  

– по-перше, чітко окреслено коло проступків, за які держслужбовець 

може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності;  

– по-друге, закріплено застосування до державних службовців більш 

тривалих строків, протягом яких його може бути притягнуто до 
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дисциплінарної відповідальності, порівняно зі строками, встановленими в 

КЗпП України;  

– по-третє, закріплено більш широке коло дисциплінарних стягнень, 

які можуть бути застосовані до державного службовця;  

– по-четверте, сформульовано та законодавчо закріплено коло 

обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність державного 

службовця;  

– по-п’яте, чітко визначено механізм провадження у справах про 

дисциплінарні правопорушення. 

Обстоюється позиція, що до сфери регулятивного впливу трудового 

права належить увесь спектр відносин, що складаються між державним 

службовцем (як працівником) і державним органом (як роботодавцем) з 

питань організації їх спільної праці. При цьому дані відносини не пов’язані 

з реалізацією публічно-владних повноважень. Трудове право регулює усю 

сукупність так званих «внутрішніх відносин державної служби», тобто 

таких, що супроводжують процес залучення особи до праці у вигляді 

державної служби, організації цієї праці, проходження службової кар’єри, 

застосування заходів забезпечення якісної та ефективної праці (підвищення 

кваліфікації, заохочення, відповідальність), припинення державної служби. 

Специфіка державної служби обумовлює те, що більшість із цих відносин 

регламентуються нормами не КЗпП України, а Закону України «Про 

державну службу». Проте це не є підставою для віднесення таких відносин 

до сфери адміністративно-правового регулювання, а свідчить, швидше, про 

недоліки і застарілість чинного трудового законодавства. Незважаючи на 

набуття певних специфічних властивостей і характеристик громадянином 

при проходженні державної служби, що відрізняють його від інших 

категорій працівників, зміст взаємозв’язків особи з органом державної 

влади як роботодавцем не відрізняється від аналогічних зв’язків, що 

складаються між іншими працівниками та їх роботодавцями.  
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Акцентовано увагу на тому, що головні особливості договірного 

регулювання відносин проходження державної служби виявляються на 

стадії укладення трудового договору, адже: по-перше, має місце підвищене 

коло вимог до характеристик, якими має володіти суб’єкт, що прагне 

вступити на державну службу. Відсутність у особи хоча б однієї з таких 

законодавчо визначених властивостей є підставою для відмови державного 

органу від укладення трудового договору з нею. При цьому здійснити таку 

відмову – це не право, а обов’язок держаного органу як роботодавця; по-

друге, наявна більш складна процедура з’ясування професійної та 

морально-ділової придатності особи для виконання професійних обов’язків 

на посадах державної служби. В ході цієї процедури роботодавець вдається 

до перевірки значно більшого кола відомостей про особу, аніж це 

передбачено КЗпП України. Відмова особи від проходження хоча б одного з 

етапів даної процедури позбавляє її права на зайняття посади державної 

служби; по-третє, контракт як форма трудового договору застосовується у 

тих випадках, коли особі довіряється особливо складна та відповідальна 

робота, що вимагає більш гнучкого та ретельного підходу до врегулювання 

трудових відносин сторін; по-четверте, обов’язковим є випробування для 

осіб, які вперше призначаються на посади державної служби. 

Обґрунтовано, що питання проходження державної служби повинні 

регламентуватися окремим розділом нового Трудового кодексу. Тоді як 

законодавство про державну службу має визначати зовнішньоорганізаційні 

та компетенційні аспекти державної служби. 

Визначено, що трудо-правові гарантії проходження державної служби 

в Україні являють собою сукупність юридичних за формою та політичних, 

соціально-економічних, суто правових, професійних, організаційних за 

змістом умов і засобів, існування та використання яких спрямоване, по-

перше, на забезпечення максимально сприятливої та комфортної атмосфери 

для належного виконання державними службовцями своїх професійних 
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обов’язків; по-друге, на надання у їх розпорядження відповідних правових 

інструментів відстоювання своїх прав і законних інтересів. 

Трудо-правові гарантії проходження державної служби запропоновано 

систематизувати за такими критеріями:  

1) залежно від рівня, на якому вони формалізуються: конституційні, 

міжнародно-правові, галузеві, інституційні; 

2) залежно від кола суб’єктів, на яких розраховано їх дію: загальні, 

тобто такі, що належать кожному працівнику; спеціальні – які реалізуються 

тільки в галузі державної служби;  

3) залежно від змістовного навантаження: політичні (або ідеологічні), 

соціально-економічні, організаційні, процедурні, професійні (кар’єрні), 

юридичні. 



 312 

РОЗДІЛ 5. ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ НОРМ 

ТРУДОВОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ПРИ 

РЕГУЛЮВАННІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В 

УКРАЇНІ 

 

 

5.1. Узгодження та розмежування норм трудового й 

адміністративного права при регулюванні прийняття на державну 

службу 

 

Правове регулювання проходження державної служби охоплюється 

різними галузями права: конституційним, цивільним, кримінальним, 

фінансовим тощо. Але найпоширенішими галузями права, які направлені на 

впорядкування суспільних відносин, що виникають у процесі 

функціонування інституту державної служби, є адміністративне і трудове 

право. Норми цих галузей урегульовують службові відносини, які за своєю 

природою та змістом є неоднорідними, різноплановими і мають характерні 

ознаки. У випадку врегулювання процесу проходження державної служби 

трудовим правом державна служба є різновидом праці вільного найму, який 

регулюється законодавством про працю. Норми трудового права 

визначають статус державних службовців як учасників трудового процесу; 

у випадку ж врегулювання правовідносин у сфері проходження державної 

служби нормами адміністративного права – має місце діяльність особового 

складу органів державної влади з виконання владних функцій. 

І державна служба, і трудові правовідносини мають чимало спільного, 

але за своєю суттю є принципово відмінними правовідносинами. Так, 

спільними є такі правові явища, як: оплата праці, безпечні умови праці, 

просування по службі, переведення, відрядження, зміна істотних умов 

служби (праці), стаж служби (роботи), припинення служби (трудового 

договору), соціальні гарантії, заохочення, соціально-побутове забезпечення, 
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робочий час та час відпочинку, дисциплінарна і майнова відповідальність 

тощо. 

Ототожнення правовідносин, що виникають у сфері проходження 

державної служби, та трудових правовідносин спричиняє поширене 

помилкове застосування законодавства про працю у правовідносинах про 

державну службу і навпаки. Таке ототожнення може призводити до 

помилок у виборі судової юрисдикції, суду загальної юрисдикції, який 

повинен захистити порушені суб’єктивні права, свободи, інтереси. 

Як відомо, правосуддя в адміністративних справах здійснюється 

адміністративними судами. Їх юрисдикція поширюється на всі публічно-

правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок 

судового вирішення (частини 1 та 2 ст. 4 Кодексу адміністративного 

судочинства України) [227]. Зокрема, юрисдикція адміністративних судів 

поширюється на публічно-правові спори з приводу прийняття громадян на 

державну (публічну) службу, її проходження, звільнення з неї (п. 2 ч. 2 

ст. 17 КАС України). 

Суди ж загальної юрисдикції (що спеціалізуються на розгляді 

цивільних справ) розглядають у порядку цивільного судочинства справи 

про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів, у тому числі і тих, що виникають із трудових відносин, крім 

випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого 

судочинства (ч. 1 ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України [497]; 

ч. 1 ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [414]). 

Вищий адміністративний суд України роз’яснив, що, за загальним 

правилом, при вирішенні справ щодо публічної (державної) служби 

пріоритетними є норми спеціальних законів. Трудове законодавство 

застосовується у випадках, коли нормами спеціальних законів не 

врегульовані спірні правовідносини або коли про це йдеться у спеціальному 

законі [16]. Відтак статус державних службовців, які працюють у 

державних органах та їх апараті, у першу чергу, визначено в Законі України 
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«Про державну службу». З прийняттям даного нормативного акта частково 

скоротилося застосування норм трудового законодавства у сфері відносин 

між державними органами та службовцями, зокрема з питань 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, порядку прийняття 

на державну службу, робочого часу, оплати праці тощо. 

Щодо доктринальних позицій, то, на думку О. Ю. Оболенського, 

специфіка діяльності державного службовця полягає в його роботодавці – 

державі, і тому вона має регулюватися нормами не трудового 

законодавства, а адміністративного права і права державної служби як його 

складової. Це право традиційно передбачає нерівність сторін, особливий 

порядок вирішення трудових спорів, додаткові обмеження, що 

накладаються на службовця в обмін на моральну та матеріальну 

компенсації. Такі відносини, як стверджує автор, називають державно-

службовими [306, с. 162]. 

Традиційно фахівці у галузі адміністративного права вважають 

інститут державної служби виключно предметом адміністративного права 

[499, c. 184]. Так, В. Б. Авер’янов до предмета адміністративного права 

включає п’ять груп суспільних відносин, однією із яких є група відносин, 

що формуються в процесі внутрішньої організації та діяльності апаратів 

усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ та 

організацій, а також у зв’язку з проходженням державної служби або 

служби в органах місцевого самоврядування [9, с. 71].  

Включення державних службовців до переліку суб’єктів 

адміністративного права не викликає сумнівів й у представників трудового 

права. Наприклад, М. І. Іншин із цього приводу зазначає наступне: 

виконавча влада знаходить вияв у державному управлінні. Державне 

управління реалізується через функціонування у кожній з його сфер 

спеціально з цією метою утворених державних органів, а діяльність 

кожного окремо взятого органу державного управління об’єктивується, 

проявляється в реальних умовах і конкретних життєвих обставинах, у діях 
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його повноважних представників – державних службовців [202, с. 303]. 

Вчений стверджує, що державна служба є особливим різновидом трудової 

діяльності певної категорії зайнятого населення України, яка 

характеризується двома найважливішими ознаками. З одного боку, 

державна служба покликана виконувати завдання і функції держави, а з 

іншого – це трудова діяльність щодо здійснення цих функцій і вирішення 

конкретних завдань [205, с. 12–13]. 

Цікавою є також позиція О. П. Коренєва, на думку якого відносини 

державних службовців з підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами належать до предмета адміністративного права, а відносини, 

які виникають у процесі праці службовців державних органів, соціальне 

забезпечення службовців у старості, у випадку хвороби, інвалідності, а 

також питання, пов’язані з охороною праці службовців, регулюються 

трудовим правом [248, с. 30–31]. 

Але не будемо виключати ту обставину, що трудове право розглядає 

державну службу як професію, яка нічим, по суті, не відрізняється від 

інших професій, адже також будується на основі договірних відносин. 

Сторони цих відносин – державний орган і громадянин – реалізують кожен 

свій інтерес; вони не пов’язані зобов’язаннями, вірністю чи відданістю. За 

цих обставин неважко пояснити відносно спокійне сприйняття корупції в 

державній службі з боку значної частини державних службовців, і навіть з 

боку окремих високопоставлених осіб [290, с. 62]. 

Отже, маємо дві принципово різні позиції. Перша висувається і 

обґрунтовується фахівцями у галузі трудового права. Зміст її полягає в 

тому, що відносини державних службовців, що виникають у зв’язку зі 

вступом на державну службу, її проходженням і припиненням, – це ніщо 

інше, як трудові правовідносини [502, с. 24]. Друга позиція висувається і 

обґрунтовується вченими-адміністративістами. В її основу покладається 

твердження про те, що державна служба як публічно-правовий інститут має 

являти собою цілісну систему, засновану на служінні державі в цілому, а не 
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окремому державному органу. Відносини, що складаються в процесі 

проходження державної служби – це відносини зобов’язання, обов’язку, 

вірності. Державно-службові відносини в реальному житті виступають 

виключно як державні та адміністративні правовідносини, відносини 

служби і підпорядкування державних службовців виключно державі [77, 

с. 51]. 

Будемо враховувати ще й ту обставину, що державні службовці мають 

статус, що підлягає суворому державно-правовому регулюванню. Набуття 

цього статусу, початок проходження державної служби (повноцінний вступ 

особи у правовідносини) відбуваються лише за послідовності таких дій: 

1) успішне проходження процедури добору на посаду службовця;  

2) офіційне ухвалення адміністративного акта суб’єкта публічної 

адміністрації (державної влади) про прийняття особи на державну службу;  

3) складання присяги державного службовця [191, с. 192].  

Відтак становище держслужбовців істотно відрізняються від 

становища тих працівників, які підпадають тільки під норми загального 

трудового права.  

Окрім того, на державній службі допускаються суттєві обмеження 

прав і свобод громадян, практично відсутня правова рівність між 

працівником і роботодавцем. Державна влада і її службовці перебувають у 

відносинах суворої субординації. Зміст трудових відносин формується в 

рамках загального та спеціального регулювання соціально-правового 

статусу державного службовця. У процесі проходження державної служби 

службовець є постійним учасником публічно-правових відносин, а 

здійснення та реалізація ним власних повноважень дістає вияв у публічному 

управлінні й ухваленні адміністративних актів. 

Прикро, але сьогодні державна служба в Україні ще не сформувалася 

в розвинений публічно-правовий інститут. Стороною трудового договору 

для державного службовця має бути держава, а не державний орган. За 

фактом же стороною договору є керівник державного органу. Він приймає 
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на роботу, встановлює оклади і надбавки, заохочує, карає, звільняє тощо. За 

такої системи вже не Конституція України, не Президент України, не 

закони і укази, а він, керівник органу або підрозділу, – вищий авторитет для 

підлеглих. Звідси – авторитаризм і свавілля, індивідуальна і колективна 

безвідповідальність посадових осіб, бюрократизм і корупція, соціальна і 

правова незахищеність держслужбовця. А має передбачатися якраз інше – 

правова захищеність службовця від свавілля вищих керівників, гарантії 

професійно-посадового зростання і безперервної освіти, можливість прояву 

працівником ініціативи, творчості тощо. Відповідно, потреба служіння 

державі, а не конкретному державному органу або посадовій особі, вимагає 

посилити імперативні основи державної служби в плані спрощення 

можливості зміни умов службової діяльності. 

Ця позиція вже висловлювалася в науковій літературі. Так, наприклад, 

А. А. Гришковець указував, що посилення адміністративної складової на 

державній службі при одночасному збереженні на якийсь термін трудового 

договору як основи взаємовідносин між державним службовцем і державою 

(органом держави) має відобразитись в значному розширенні підстав, коли 

істотні умови цього договору можуть бути на законних підставах змінені за 

ініціативою держави і без згоди на те державного службовця [77, с. 58].  

Але вищевказане твердження не враховує наступного: відповідно до 

п. 1 ст. 1 Конвенції Міжнародної організації праці № 29 «Про примусову чи 

обов’язкову працю» 1930 р. Україна зобов’язалася виключити застосування 

примусової чи обов’язкової трудової діяльності в усіх її формах, тобто 

будь-яку роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи під 

загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала 

добровільно своїх послуг [245]. У зв’язку з цим переведення без згоди 

державного службовця на інше місце роботи може бути розглянуто як 

примус до зайняття певною діяльністю, тобто як примусова праця. 

Проте примусова чи обов’язкова праця в розумінні вказаної Конвенції 

не включає в себе:  
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а) будь-яку роботу чи службу, що її вимагають на підставі законів про 

обов’язкову військову службу і застосовують для робіт суто воєнного 

характеру;  

б) будь-яку роботу чи службу, що є частиною звичайних 

громадянських обов’язків громадян повністю самоврядної країни;  

в) будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи 

внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу, при умові, що ця 

робота чи служба виконуватиметься під наглядом і контролем державних 

властей і що зазначена особа не буде віддана або передана в розпорядження 

приватних осіб, компаній чи товариств;  

г) будь-яку роботу чи службу, що її вимагають в умовах надзвичайних 

обставин, тобто у випадках війни або лиха, або загрози лиха, як-от пожежі, 

повені, голоду, землетрусу, сильних епідемій чи епізоотій, навали 

шкідливих тварин, комах чи паразитів рослин і взагалі обставин, що 

ставлять під загрозу або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні 

життєві умови всього або частини населення;  

6) дрібні роботи общинного характеру, тобто роботи, що виконуються 

для прямої користі колективу членами даного колективу і які тому можуть 

вважатися звичайними громадянськими обов’язками членів колективу при 

умові, що саме населення або його безпосередні представники мають право 

висловити свою думку про доцільність цих робіт [245]. 

Стосовно державної служби вважається доцільним розробити 

концептуально інший підхід до визначення місця проходження служби і 

виконуваних обов’язків. Трудовий договір з державним службовцем 

повинен бути угодою про проходження служби, а не про виконання будь-

яких конкретних обов’язків при заміщенні конкретної посади. Таким чином, 

не буде порушена заборона на примусову або обов’язкову працю, тому що 

громадянин при вступі на державну службу буде давати свою згоду на 

переведення на інші посади «a priori». Звісно ж, що в разі виникнення 

службової необхідності службовець може бути переведений і на нижчу 
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посаду, однак державною гарантією у такому випадку має виступати 

збереження йому грошового утримання не нижче, ніж за попередньою 

посадою, на весь період виконання службових обов’язків, з урахуванням 

всіх передбачених законодавством індексацій [356, с. 211]. 

Отже, основною метою державної служби є забезпечення виконання 

законодавства країни, створення сприятливих правових, організаційних і 

соціально-економічних умов для нормального функціонування державного 

апарату. Причому мається на увазі правове регулювання як зовнішніх 

відносин з усіма інститутами громадянського суспільства й іншими 

державними структурами, так і внутрішніх, точніше внутрішньоапаратних, 

внутрішньоорганізаційних відносин. Зовнішні відносини охоплюють 

зв’язки держапарату і держслужбовців з громадянами й інститутами 

громадянського суспільства, між державними органами й органами 

місцевого самоврядування, підприємствами та установами. В основному ці 

відносини є предметом адміністративного права. Внутрішні відносини 

відображають зв’язки, що виникають з приводу прийняття громадян на 

державну службу, організації службового та позаслужбового часу, 

грошового утримання, встановлення пільг і гарантій, відставки і звільнення 

зі служби тощо. Ці відносини частково регулюються нормами трудового 

права. По суті державна служба є одним із видів суспільно корисної 

діяльності, тобто одним із видів праці щодо перетворення певної сфери 

суспільних відносин. Дана діяльність за своїм характером управлінська, є 

рушійною силою процесу забезпечення повноважень державних органів, 

умовою їх реалізації.  

Водночас Закон України «Про державну службу» залишає за межами 

правового регулювання питання про те, кому «служить» державний 

службовець – державі в цілому або тільки державному органу, закону або 

посадовій особі, спільній справі або особисто собі. Відповідь на це питання 

має принципове значення з усіх точок зору, в тому числі й політичної. У 

правовій державі діяльність чітко регламентована правовими і моральними 
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нормами, має безособовий, неупереджений характер. Там же, де немає 

рівних і універсальних для всіх громадян правових основ, починає 

відігравати домінуючу роль суб’єктивний фактор, «поступливість» чи 

«жорсткість», «доброта» або «формалізм» службовця, а значить свавілля. 

До того ж продовжує залишатись за рамками реформи державної 

служби проблема взаємовідносин держави і бізнесу. Її вирішення залежить 

не стільки від державних службовців, скільки від вищої державної влади та 

підприємців. Надії покладаються на те, що адміністративна реформа та 

реформа державної служби допоможе державі піти з бізнесу, шляхом 

введення стандартів адміністративних послуг, встановленням певного 

регламенту в роботі органів влади і, таким чином, полегшенням 

підприємницької діяльності, порядку отримання ліцензій. По суті, мова йде 

про створення нового типу держави – держави-службовця, яка надає 

адміністративні послуги відповідно до стандартів і регламентів. 

Також повинні бути істотно розширені можливості залучення 

державних службовців до реалізації службових повноважень за межами 

нормальної тривалості робочого часу (в тому числі в нічний час), а також у 

вихідні та святкові дні. В даний час питання робочого часу державних 

службовців практично повністю регулюються трудовим законодавством. 

Відтак, на думку Г. М. Преснякова, в рамках службового законодавства 

повинні бути вирішені наступні питання: 

 визначена максимальна тривалість службового часу при 

встановленні для службовця ненормованого службового дня; 

 встановлена принципова можливість залучення службовців до 

здійснення службової діяльності за межами нормальної тривалості 

службового часу, а також у вихідні та святкові дні в разі виникнення 

необхідності невідкладного вирішення державним органом завдань, що 

мають загальносоціальне значення; 

 чітко визначені розміри компенсацій, що належать державним 

службовцям у разі здійснення ними службової діяльності за межами 
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нормальної тривалості службового часу, у вихідні та святкові дні [356, 

с. 211]. 

Узагальнюючи викладене зазначимо, що, з правової точки зору, 

державну службу варто характеризувати як комплексну галузь 

законодавства, сутність якої відображають наступні положення: 

а) основним завданням проходження державної служби є реалізація 

Конституції та законів України, забезпечення національної безпеки, 

державного суверенітету, економічної самостійності, духовно-моральної 

самобутності країни з урахуванням інтересів її громадян. Ці функції 

ефективно може виконувати лише високопрофесійний, стабільний, 

раціонально вибудуваний і організаційно продуманий, забезпечений в 

економічному і правовому відношеннях апарат державних органів; 

б) державна служба здійснюється на основі спеціального 

законодавства про державну службу, що являє собою сукупність 

юридичних норм, правил і процедур, які регулюють відносини, пов’язані з: 

організацією держслужби і виконанням поставлених перед нею завдань; 

правовим статусом держслужбовців; особливими процедурами заміщення 

державних посад; правами, обов’язками і відповідальністю посадових осіб; 

порядком проходження служби; націленістю не тільки на визнання і 

дотримання, а й захист прав і свобод громадян тощо; 

в) державні службовці реалізують соціальну політику держави, яка 

спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя, вільний 

розвиток людини. 

Але окремі вчені вважають недоцільним відносити інститут державної 

служби ні до адміністративного, ні до трудового права, а виокремити в 

окрему галузь права – службове право. Вперше думка про необхідність 

виділення особливого службового права була висловлена Ю. М. 

Стариловим. Детальне розроблення ця ідея автора отримала в його 

докторській дисертації [457] та підручнику «Службове право» [457]. 

Дослідником висувається принципово нова ідея про виділення особливого 
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масиву правових норм, що регулюють державно-службові відносини, в 

окрему галузь або підгалузь права, яка має свій зміст, предмет і методи. 

Такою галуззю (підгалуззю), на думку вченого, є службове право, 

основоположним поняттям якого мають стати державно-службові 

правовідносини.  

В останній час з’явилися й інші роботи, в яких обґрунтовується 

самостійність службового права як окремої галузі права [500, с. 106]. 

І. А. Дякіна, зокрема, вказує, що службове право як галузь характеризується 

ознакою комплексності, тобто уніфікованістю понять, категорій і 

однотипністю правового матеріалу, що має не тільки адміністративно-

правову природу, але і належить до суміжних галузей права [178].  

На наше переконання, ще зарано говорити про існування службового 

права як самостійної галузі. Оскільки, як правильно підмітив М. І. Матузов, 

і з його позицією варто погодитися, для формування самостійної галузі 

права мають значення наступні умови:  

а) ступінь своєрідності тих чи інших відносин;  

б) їх питома вага;  

в) неможливість врегулювати виниклі відносини з допомогою норм 

інших галузей права;  

г) необхідність застосування особливого методу правового 

регулювання [9, с. 396]. 

Тому в даний час службове право, як і раніше, можна розглядати лише 

як галузь, що може сформуватися в українському праві. Разом з тим, на 

думку С. Є. Чанова, службове право вже може сприйматися як підгалузь 

адміністративного права. Виходячи з наявних передумов воно може в 

перспективі або залишитися підгалуззю адміністративного права, або 

остаточно виділитися в самостійну юридичну галузь. Профілюючою для 

службового права в будь-якому випадку повинна залишитися галузь 

адміністративного права. Дія ж норм трудового права має бути в даному 

конкретному випадку повністю виключена, однак самі їх правові 
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конструкції в багатьох випадках можуть бути перероблені для потреб 

службово-правового регулювання [500, c. 108]. 

Дослідивши окремі обставини адміністративного, трудового та 

комплексного регулювання сфери проходження державної служби в 

Україні, можемо зробити певні висновки, а саме: 

1) державна служба як управлінська діяльність має свою мету, засоби, 

форми і методи реалізації, свій процес і, нарешті, результат. Засобами 

досягнення сформульованих відповідним законодавством цілей є 

управлінські рішення, організаційні, контрольні і стимулюючі дії з 

регулювання поведінки і діяльності людей, результатом яких і є нормальне 

функціонування тієї сфери суспільного життя, яка входить в компетенцію 

державного органу; 

2) проходження державної служби – це не тільки сфера трудової 

діяльності, що характеризують, з одного боку, система професійних 

завдань, форми і види професійної діяльності, а з іншого – такі професійні 

особливості особистості, що можуть забезпечити задоволення потреб 

суспільства в досягненні потрібного йому відчутного результату; 

3) професія державного службовця пов’язана, перш за все, зі 

здійсненням державного управління на основі професійної майстерності, 

професійної свідомості, інформованості про об’єкт управління і впливу на 

його діяльність; 

4) у Законі України «Про державну службу» державна служба 

обмежується забезпеченням повноважень державних органів. Насправді 

вона забезпечує також виконання обов’язків державного органу та його 

відповідальність. Відповідно, цей законодавчий акт повинен бути 

доповнений указаним положенням. 

Отже, державна служба в цілому та сфера проходження державної 

служби зокрема є комплексною галуззю законодавства, де домінуюча роль 

відведена спеціальному законодавству (в тому числі Закону України «Про 

державну службу»), що є складовою частиною джерельної бази 
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адміністративного права. Відповідно, за трудовим законодавством 

залишаються питання щодо врегулювання суспільних відносин, які не 

охоплюються сферою дії (впливу) спеціального законодавства.  

 

 

5.2. Узгодження та розмежування норм трудового й 

адміністративного права у правовому регулюванні припинення 

державної служби 

 

Припинення відносин проходження державної служби, так само як ї їх 

виникнення, ґрунтується на відповідних підставах, тобто юридичних фактах 

– конкретних життєвих обставинах, з якими норми права пов’язують 

виникнення, зміну та припинення (як у даному випадку) певних 

правовідносин [444, c. 368–369]. Слід відзначити, що деякі дослідники, 

зокрема О. І. Процевський, наголошують на тому, що означене розуміння 

юридичного факту є вузьким, адже він може породжувати не лише 

правовідносини, але й інші юридично значущі наслідки [424, с. 81]. Такий 

підхід видається більш справедливим, адже, наприклад, досягнення особою 

повноліття є юридичним фактом, який спричиняє настання у неї повної 

цивільної дієздатності, при цьому ніяких правовідносин за цим юридичним 

фактом з необхідністю не виникає. 

Спочатку слід зауважити, що для позначення завершення трудових 

правовідносин на сторінках юридичної літератури використовуються такі 

поняття, як: «припинення трудових правовідносин», «припинення 

трудового договору», «звільнення», «розірвання трудового договору». Н. Б. 

Болотіна з цього приводу зазначає, що термін «припинення трудового 

договору» є найбільш широким за обсягом і охоплює всі випадки 

закінчення дії трудового договору, в тому числі за угодою сторін, внаслідок 

вибуття зі складу підприємства у зв’язку зі смертю тощо. Розірвання 

трудового договору торкається лише випадків, коли трудовий договір 
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припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін. Звільнення – термін, 

якому відповідає процедура технічного оформлення вже припинених 

трудових відносин. Проте категорія «звільнення» застосовується також до 

всіх випадків припинення трудового договору [47, c. 281]. 

М. І. Іншин пише, що, здебільшого, термін «припинення трудового 

договору (контракту)» означає припинення трудових правовідносин за 

усіма підставами, передбаченими чинним законодавством, наприклад за 

угодою сторін трудового договору, за ініціативою однієї із сторін трудового 

договору, за ініціативою інших уповноважених органів. Поняття ж 

«розірвання трудового договору (контракту)» обіймає припинення трудових 

правовідносин за ініціативою однієї із сторін трудового договору, а також за 

вимогою відповідних профспілкових органів. Словосполучення «звільнення 

з роботи» характеризує власне порядок розірвання трудового договору чи 

припинення трудових відносин, а за своїм етимологічним змістом і обсягом 

воно дорівнює терміну «припинення трудового договору (контракту)» [208, 

c. 292–293].  

П. Д. Пилипенко зазначає, що термін «припинення трудового 

договору» є узагальненим для всіх випадків закінчення його дії. Сюди 

належать як підстави, передбачені КЗпП України, так і передбачені 

спеціальним законодавством. Існують і вужчі за своїм значенням терміни, 

що використовуються для припинення трудових правовідносин. 

«Розірвання трудового договору» вживається у випадках, коли трудовий 

договір припиняється за ініціативою однієї із його сторін або осіб, які не є 

стороною трудового договору. Термін «звільнення», що також 

застосовується для припинення трудового договору, пов’язується, 

передусім, з процедурою технічного оформлення вже припинених трудових 

правовідносин [482, c. 68]. 

На думку В. С. Венедіктова, термін «припинення трудового договору» 

означає припинення трудових правовідносин у всіх випадках, передбачених 

чинним законодавством про працю. Це родове поняття, що поєднує усі 
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підстави розірвання трудових зв’язків як за ініціативою працівника, 

власника або уповноваженого ним органу, третіх осіб, так і у зв’язку з 

вибуттям працівника зі штатного розкладу підприємства за його смертю. 

Термін «розірвання трудового договору» означає припинення трудового 

договору за ініціативою однієї із сторін або третьої сторони, що має право 

розірвання трудових правовідносин. «Можливість і право розірвання 

трудового договору чи контракту третьою особою повинні бути передбачені 

чинним законодавством про працю. Термін «звільнення з роботи» означає 

порядок, процедуру, пов’язану з розірванням або припиненням трудових 

відносин. Цим терміном охоплюються усі підстави припинення трудового 

договору, передбачені ст. 36 КЗпП України. Це чітко обмежений перелік 

підстав припинення трудового договору, який умовно можна поділити на 

наступні різновиди: загальні підстави припинення трудових відносин, 

підстави припинення договору за ініціативою працівника, за ініціативою 

власника чи уповноваженого ним органу, за ініціативою третіх осіб» [58, с. 

100–101; 208, c. 292–293].  

Л. П. Грузінова та В. Г. Короткін відзначають, що термін «припинення 

трудового договору» охоплює всі підстави припинення трудових відносин, 

передбачених законодавством, а також і таку підставу, як подія, наприклад 

смерть працівника (у зв’язку зі смертю працівник виключається зі списку 

працівників організації). Термін «розірвання трудового договору» означає 

його припинення за одностороннім волевиявленням роботодавця, 

працівника, а також на вимогу профспілкового органу. Термін «звільнення з 

роботи» застосовується законодавством, коли йдеться про працівника, і 

означає те саме, що й термін «припинення» стосовно трудового договору. 

Звільнення працівника (крім випадку смерті працівника) є припиненням 

трудового договору і визначає процедуру припинення трудових відносин з 

працівником [79, c. 87–88].  

М. В. Молодцов, О. М. Крапівін та В.І. Власов пишуть, що 

«припинення трудового договору (контракту)» – це поняття, яке обіймає усі 
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підстави закінчення дії цього договору. У свою чергу, дане поняття означає 

припинення договору за ініціативою однієї із сторін – працівника або 

роботодавця. На думку авторів, термін «звільнення» пов’язаний із 

наявністю або відсутністю волевиявлення сторін. «Звільнення – це 

самостійний юридичний акт, результат розірвання договору. Воно 

здійснюється шляхом видання адміністрацією організації відповідного 

наказу (розпорядження), яким відносини сторін припиняються» [288, с. 

129]. Означена позиція дослідників виглядає доволі сумнівною, за що її 

цілком справедливо критикує М. І. Іншин, який зазначає, що у наведених 

твердженнях дослідників бракує логіки. Вони суперечать самі собі, коли 

вказують, що звільнення це і юридичний акт, результат розірвання 

договору, і підстава припинення трудового договору, пов’язана з 

волевиявленням однієї з його сторін. Одне й те саме поняття не може 

відображати двох різних соціально-юридичних явищ. Це або підстава 

припинення трудового договору (контракту), або результат припинення 

останнього [208, c. 293–294]. Більше того, як стверджує науковець, це 

поняття не означає ні першого, ні другого. Це – порядок припинення або 

розірвання трудового договору чи контракту. Воно (тобто звільнення) не 

може бути підставою припинення трудового договору, оскільки 

підмінюватиме більш влучний і вивірений практикою термін «розірвання 

трудового договору (контракту)»; не може бути лише результатом 

розірвання договору, бо характеризує увесь процес припинення чи 

розірвання останнього від початку і до кінця, тобто з моменту виникнення 

підстави для такого до моменту видання відповідного наказу власником або 

уповноваженим ним органом [208, c. 294].  

Повертаючись безпосередньо до юридичних підстав припинення 

державної служби, слід вказати, що специфіка їх регулювання полягає в 

тому, що вони регламентуються як КЗпП України, так і Законом України 

«Про державну службу». Так, у ст. 36 КЗпП закріплено, що підставами 

припинення трудового договору є: 1) угода сторін; 2) закінчення строку 
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(пункти 2 і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично 

тривають, і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення; 

3) призов або вступ працівника або власника-фізичної особи на військову 

службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, 

коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до 

частин третьої та четвертої ст. 119 цього Кодексу; 4) розірвання трудового 

договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи 

іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 

(ст. 45); 5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 

установу, організацію або перехід на виборну посаду; 6) відмова працівника 

від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, 

установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку 

із зміною істотних умов праці; 7) набрання законної сили вироком суду, 

яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування 

покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, 

яке виключає можливість продовження даної роботи; 7-1) укладення 

трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про 

запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим 

чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення; 7-2) з 

підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»; 8) підстави, 

передбачені контрактом; 9) підстави, передбачені іншими законами. У 

випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа 

підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, 

установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало 

законної сили, а у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає 

звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про 

очищення влади». Зміна підпорядкованості підприємства, установи, 



 329 

організації не припиняє дії трудового договору [228]. У цій же статті 

встановлено, що у разі зміни власника підприємства, а також у разі його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія 

трудового договору працівника продовжується. 

Стосовно спеціальних підстав припинення трудових відносин із 

державними службовцями слід вказати, що, згідно зі ст. 83 Закону «Про 

державну службу» [368], державна служба припиняється: 

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження. Для 

того щоб службово-трудові відносини були припинені за даною підставою, 

має виникнути хоча б одна із наступних умов:  

– припинення громадянства України або виїзд на постійне 

проживання за межі України; 

– набуття громадянства іншої держави; 

– набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення 

державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне 

або пов’язане з корупцією правопорушення; 

– 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; 

– наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у 

випадку, передбаченому ст. 32 цього Закону; 

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби. 

Відповідно до чинного законодавства про державну службу у разі 

призначення на посаду державної служби на певний строк державний 

службовець звільняється з посади в останній день цього строку. Державний 

службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада 

державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед 

днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця. У 

такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний 
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письмово повідомити керівника державної служби не пізніш як за 14 

календарних днів про свій вихід на службу; 

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін. 

Службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, 

попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як 

за 14 календарних днів до дня звільнення. Державний службовець може 

бути звільнений до закінчення двотижневого строку, в інший строк за 

взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не 

перешкоджатиме належному виконанню обов’язків державним органом. 

Суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у 

строк, визначений у поданій ним заяві, у випадках, передбачених 

законодавством про працю [368]; 

4) за ініціативою суб’єкта призначення. Для звільнення 

держслужбовця за даною підставою мають бути наявні (присутні) такі 

умови та обставини: 

– скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація 

державного органу, реорганізація державного органу у разі, коли відсутня 

можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі 

відсутності такої пропозиції – іншої роботи (посади державної служби) у 

цьому державному органі. Важливими гарантіями звільнення за даною 

підставою є те, що воно допускається лише у разі, якщо державного 

службовця не може бути переведено на іншу посаду відповідно до його 

кваліфікації або якщо він відмовляється від такого переведення. Державний 

службовець, якого звільнено на даній підставі, у разі створення в 

державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної 

посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом шести 

місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу за 

його заявою, якщо він був призначений на посаду в цьому органі за 

результатами конкурсу. Крім того, держслужбовцю, звільненому за даною 
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підставою, виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної 

заробітної плати; 

– встановлення невідповідності державного службовця займаній 

посаді протягом строку випробування; 

– отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за 

результатами оцінювання службової діяльності; 

– вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який 

передбачає звільнення [368]. 

Крім того, відповідно до Закону «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 [368]; 

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін, а 

саме: 

– поновлення на посаді державної служби особи, яка раніше її 

займала; 

– неможливість виконання державним службовцем службових 

обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку; 

– набрання законної сили рішенням суду про визнання особи 

недієздатною або про обмеження дієздатності особи; 

– визнання державного службовця безвісно відсутнім чи оголошення 

його померлим; 

– обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування з дня набуття повноважень; 
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– смерть державного службовця; 

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної 

служби у зв’язку із зміною її істотних умов; 

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо 

інше не передбачено законом; 

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про 

очищення влади» [368]. 

Законом «Про державну службу» гарантується, що зміна керівників 

або складу державних органів, керівників державної служби в державних 

органах та безпосередніх керівників не може бути підставою для 

припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з 

ініціативи новопризначених керівників [368]. 

Детальний аналіз підстав припинення трудових відносин, закріплених 

у КЗпП України та Законі України «Про державну службу», свідчить, що 

жоден із переліків не позбавлений певних недоліків. Так, що стосується 

загальних підстав звільнення, визначених у Кодексі, то їх ключовою 

прогалиною є те, що вони не встановлюють такої підстави, як смерть 

працівника чи оголошення його померлим, а також визнання його таким, що 

зник безвісти. Натомість такі підстави передбачені у Законі «Про державну 

службу». Проте вони не є специфічними лише для припинення відносин 

державної служби і є справедливими для припинення будь-яких різновидів 

трудових правовідносин. Саме тому переконані, що означені підстави 

необхідно відобразити й у КЗпП України.  

У ході розгляду підстав припинення відносин державної служби, 

передбачених у Законі «Про державну службу», запитання викликають 

наступні моменти: 

– по-перше, як слід розцінювати скасування наказу про призначення 

особи на посаду в разі її відмови від прийняття Присяги державного 

службовця. У ст. 36 Закону «Про державну службу» встановлено, що у разі 

відмови особи від складення Присяги державного службовця вона 
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вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і 

акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У 

такому разі застосовується відкладене право другого за результатами 

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо 

конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться 

повторний конкурс [368]. Неясність полягає в тому, що, з одного боку, зі ст. 

36 Закону «Про державну службу» випливає, що на момент початку 

процедури прийняття Присяги наказ про призначення особи на посаду вже 

існує, таким чином, керуючись змістом ст. 24 вже КЗпП України, можемо 

говорити про те, що між особою та державним органом укладено трудовий 

договір, а отже, виникли трудові правовідносини. Адже у даній статті 

передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без 

укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням 

власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального 

органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації 

державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття 

працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України [228]. З іншого боку, в ст. 21 Закону «Про державну службу» 

вказується, що особа набуває статусу державного службовця з моменту 

проголошення відповідної Присяги. Отже, якщо між особою та державним 

органом вже існують трудові правовідносини, то відмову від прийняття 

Присяги слід також віднести до підстав їх припинення. Водночас якщо такі 

відносини не виникають до повного набуття особою правового статусу 

державного службовця, то скасування акта призначення особи на посаду 

держаної служби внаслідок її відмови від прийняття Присяги має 

розглядатися як адміністративний захід щодо забезпечення законності 

виникнення службово-трудових відносин; 

– по-друге, вважаємо доцільним врегулювати питання припинення 

службово-трудових відносин внаслідок допущення порушень при прийнятті 
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на службу. Нам, звісно ж, можуть заперечити, що у разі якщо трудовий 

договір укладений із порушенням обов’язкових вимог, що пред’являються 

до даного процесу, він вважається недійсним із самого почату, а отже, і 

ніяких трудових правовідносин між особою та державним органом не існує. 

Однак фактичні (реальні) службово-трудові зв’язки між особою і 

державним органом при цьому не зникнуть. А отже, їх розірвання також має 

здійснюватися у певному порядку із тим, щоб гарантувати дотримання прав 

і законних інтересів кожної зі сторін цих зв’язків. Особливо у випадку, 

якщо порушення при прийнятті на службу було допущене з вини 

роботодавця.  

Підсумовуючи вищевикладене можемо зробити висновок, що 

припинення проходження державної служби в цілому належить до сфери 

регулятивного впливу норм трудового права. А той факт, що спеціальні 

підстави припинення службово-трудових відносин містяться у Законі «Про 

державну службу», а не у КЗпП України, свідчить лише про недосконалість 

існуючого трудового законодавства, втім аж ніяк не є підставою для 

віднесення даної процедури до сфери адміністративно-правового 

регулювання. Інколи адміністративісти, обґрунтовуючи належність 

припинення державної служби до адміністративно-правового регулювання, 

посилаються на наявність правозастосовного акта, що видається державним 

органом під час звільнення особи. Однак правозастосування притаманне і 

трудовому праву, особливо коли йдеться про організаційно-управлінські 

відносини між працівниками й адміністрацією організації, в якій вони 

працюють. Крім того, означений акт не має публічно-правової природи і не 

спричиняє між державним службовцем та органом державної влади, в якому 

перший проходить службу, ніяких особливих зв’язків порівняно з тими, що 

виникають між іншими працівниками та роботодавцями. У зв’язку з чим 

вважаємо, що адміністративно-правове регулювання по відношенню до 

припинення державної служби має виконувати зовнішню роль, тобто не 

впорядковувати підстави та порядок такого припинення, а визначати 
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відповідні адміністративні механізми захисту працівниками своїх службово-

трудових прав і законних інтересів.  

Також, на нашу думку, адміністративною підставою припинення 

службово-трудових відносин слід визнати акт компетентного 

контролюючого органу, в якому констатується прийняття особи на службу з 

порушенням встановлених законодавством про державну службу вимог. 

 

 

5.3. Зарубіжний досвід узгодження та розмежування публічно- й 

приватноправового регулювання проходження державної служби та 

напрями його використання в Україні 

 

На шляху демократизації українського суспільства, його побудови 

відповідно до визнаних світових правових стандартів наша держава 

постійно прагне до вдосконалення своїх окремих інституцій. Не є винятком 

й інститут проходження державної служби. При цьому прослідковується 

запозичення у цьому питанні провідного зарубіжного досвіду, який може 

вказати на те, в яких напрямках необхідно здійснювати реформування 

зазначено інституту, зокрема в аспекті узгодження й розмежування 

публічно- та приватноправового його регулювання. Вивчення такого 

досвіду може також вказати й на негативні тенденції формування 

досліджуваного інституту в ряді зарубіжних країн, що надасть змогу їх 

уникнути нашій державі. А тому в рамках даного підрозділу представленого 

наукового дослідження спробуємо вирішити завдання із вивчення й 

узагальнення зарубіжного досвіду узгодження та розмежування публічно-

правового й приватноправового регулювання проходження державної 

служби, вироблення конкретних рекомендацій на цьому підґрунті, 

використання яких можливе для України. 

Розпочати вирішення поставленого наукового завдання вважаємо за 

необхідне зі здійснення порівняльного аналізу термінології, що 
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застосовується у сфері здійснення правового регулювання державної 

служби в зарубіжних державах та Україні. Так, у нас поряд із терміном 

«державна служба» використовується також інший – «публічна служба», 

що, як свідчить аналіз його змісту, значно ширший за перший. Зокрема, як 

зауважує авторський колектив навчального посібника «Адміністративне 

право України», виходячи з предмета адміністративного права можна 

стверджувати, що найбільш вагомими складовими публічної служби в 

Україні є державна служба та служба в органах місцевого самоврядування. 

При цьому наводиться й більш широке визначення публічної служби – 

діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, 

прокурорів, поліцейських і військова служба, дипломатична служба, інша 

державна служба та служба в органах місцевого самоврядування [11, с. 

123]. У наведеному випадку науковці, визначаючи сутність публічної 

служби, обмежилися наведенням переліку категорій посад у відповідних 

органах, що входять до змістовного наповнення даного терміна. Таке 

бачення сутності публічної служби майже повністю відповідає її 

законодавчо встановленому визначенню. Зокрема, вперше на рівні 

національного законодавства термін «публічна служба» отримав своє 

закріплення в положеннях Кодексу адміністративного судочинства України 

від 6 липня 2005 р. Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 3 цього документа публічна 

служба – це діяльність на державних політичних посадах, професійна 

діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба 

в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування [227]. Існують й інші підходи до визначення сутності 

публічної служби. Так, О. В. Мінченко публічну службу визначає із її 

функціонального розуміння. На думку вченої, у функціональному плані 

публічна служба являє собою діяльність, мета якої виконувати 

загальнодержавні завдання управління колом осіб, для яких виконання 

публічних справ є професійною діяльністю [286, с. 129]. При цьому 
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відзначимо, що в нашій державі публічна служба включає в свій зміст 

одразу дві категорії – державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування.  

Так, у Федеративній Республіці Німеччина (далі – ФРН) поняття 

«державна служба» відсутнє взагалі. Тільки після першої світової війни 

з’явився термін «публічна служба», який ввійшов у словник німецьких 

політологів [286, с. 129; 525, с. 17]. При цьому варто зауважити, що на різне 

сприйняття таких категорій, як «публічна служба» та «державна служба», 

наштовхує і семантичний підхід до визначення їх сутності. Так, у ФРН для 

позначення даного правового інституту використовується категорія 

«öffentlicher Dienst», що українською мовою буквально може бути 

перекладено як «державна служба». Сам службовець у ФРН визначається як 

«beamte». У Франції оперують терміном «fonction publique» (державна 

адміністрація), що відповідає нашому розумінню категорії «державна 

служба» та «fonctionnaire» (функціонер), що відповідає категорії 

«державний службовець». У Великій Британії використовується категорія 

«civil service» (цивільна служба) та «public agent» (державний агент) [33, с. 

15], а також «civil servant» (цивільний слуга) або ж «crown servant» (слуга 

Корони). У Данії для позначення державного службовця використовується 

термін «tjenestemœnd», що буквально українською мовою може бути 

перекладено як «людина на службі». У Бельгії та Люксембурзі вживаються 

більш нейтральні терміни «агент держави» або «агент місцевої громади». В 

Італії тривалий час використовується термін «impiegato civile» – цивільний 

службовець держави або місцевих властей. В Ірландії наразі застосовуються 

терміни «civil servant», що позначає цивільного публічного службовця або 

функціонера держави, та «public servant», що є більш широким за змістом 

поняттям. Усі вищенаведені поняття, за винятком терміна, що вживається в 

Італії, використовуються лише стосовно осіб, які мають специфічний 

публічно-правовий статус [294, с. 84]. Використання зазначеної вище 

термінології у сфері проходження державної (публічної) служби в різних 
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країнах світу не є випадковим й обумовлено, зокрема, специфікою 

правового регулювання даного інституту, в тому числі співвідношенням 

публічно-правового та приватноправового регулювання даної царини 

суспільного життя.  

Зокрема, в багатьох зарубіжних країнах більш широку категорію 

державних службовців відносять до публічної служби, а власне державних 

службовців – до так званої цивільної служби. Останню розуміють як один із 

різновидів публічної служби, її ядро, яке становлять, передусім, службовці 

міністерств центрального та місцевого апаратів, які беруть участь у 

розробленні й прийнятті рішень політичного характеру [436, с. 231; 323, с. 

232]. Окрім цього, в зарубіжних країнах існує тенденція до сприйняття 

моделей державної служби з точки зору знаходження центру управління 

нею – централізованого та децентралізованого управління державною 

службою, а також залежно від функціонального призначення – цивільна 

служба, урядова служба, публічна служба тощо. З огляду на наведене буде 

знаходити також свій прояв співвідношення публічно- й приватноправового 

регулювання державної служби. Так, класичними представниками 

централізованого та децентралізованого підходу до побудови системи 

державної служби виступають Франція та ФРН. Як зауважує А. В. Кірмач у 

дослідженні, що присвячене аналізу європейського досвіду правового 

регулювання державної служби та його впровадженню в Україну, 

німецький і французький досвіди правового регулювання державної служби 

виступають, відповідно, децентралізованим і централізованим типом 

правового регулювання, є класичними підходами до правового регулювання 

державної служби в рамках європейської правової традиції. Окрім цього, 

наголошується на тому, що законодавство про державну службу більшості 

європейських країн побудовано саме на основі одного з указаних типів 

правового регулювання державної служби [221, с. 46–47].  

Децентралізований підхід, при якому міністерствам чи відомствам 

дозволяється брати на себе більшу відповідальність за виконання кадрових 
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функцій, ґрунтується на наданні керівництву можливості оперативніше 

реагувати на потреби з укомплектування персоналом. Даний підхід вимагає 

високого рівня інформації та координації між центральним відомством і 

окремим підрозділом. Для цього потрібні високорозвинені 

комп’ютеризовані системи та системи обробки даних для збереження 

необхідного рівня контролю. Там, де відсутні управлінські та технічні 

можливості, малоймовірно, що децентралізований підхід може бути 

успішним. Для багатьох країн, де немає добре розвиненої державної служби 

на нижчих рівнях управління, варіант централізованого підходу до 

управління кадрами є найкращим [526, с. 20; 323, с. 238].  

Проходження державної служби у ФРН характеризується 

децентралізацією. Федеральні органи державного управління, незважаючи 

на збереження за собою координаційних та контролюючих функцій 

управління її проходженням, все ж передають більшу частину практичних 

питань на розсуд локальних органів державного управління. Більше того, 

практика правозастосування дозволяє стверджувати, що більша частина 

повсякденних питань проходження державної служби вирішується саме 

локальними органами державного управління, зокрема встановлення 

особливостей правового регулювання проведення процедур відбору на 

посаду державних службовців, створення комісій для проведення конкурсів 

на заміщення вакантних посад державних службовців, створення комітетів і 

комісій, що здійснюють службові розслідування щодо державних 

службовців і вирішують питання про притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності тощо [221, с. 44; 524, с. 211–217; 530, с. 308–315]. При 

цьому у ФРН публічна служба охоплює всіх працівників державних 

установ. До них належать не тільки співробітники органів управління, а й 

учителі, працівники дошкільних установ, професори та викладачі 

державних університетів, судді, міністри, члени дирекції Федерального 

банку, а також поліцейські, військовослужбовці, службовці залізниць, 

поштових установ тощо [74, с. 84]. Також слід відзначити, що у ФРН існує 



 340 

державна служба на федеральному та земельному рівнях. Персонал 

державної служби поділено на дві групи: 1) безпосередньо державні 

службовці (чиновники); 2) державні працівники (нечиновники). Вважається, 

що на держслужбі виникають або публічно-правові службові відносини 

(чиновники, судді, військовослужбовці) або приватноправові службові 

відносини (інші службовці, робітники, ті, хто навчаються). У міністерствах 

та інших публічних адміністраціях служать переважно чиновники [62, с. 

389]. Як і в багатьох інших країнах, у ФРН проводиться відмінність між 

«політичними чиновниками» та «чиновниками-фахівцями». Політичні 

чиновники залишають свій пост із приходом до влади представників інших 

партій, які формують новий урядовий кабінет. На практиці при зміні уряду 

зазвичай змінюється до 20 % керівного персоналу міністерств і відомств. 

Чиновники-фахівці постійно здійснюють державні функції. Вони повинні 

мати дуже високий рівень професійно-адміністративної підготовки й часто 

перевершують в цьому своїх керівників – політичних чиновників. Саме 

вони забезпечують безперервність управлінського процесу [74, с. 86]. 

Відповідно до усталеної адміністративно-правової традиції ФРН чиновники 

перебувають з роботодавцем-державою в публічно-правових, а службовці 

та робітники – в приватноправових відносинах, відповідно правові норми, 

що регламентують статус чиновників, одночасно належать до норм як 

загальної частини адміністративного права, так і особливої частини 

адміністративного права [206, с. 226–227; 183, с. 57]. 

Розглядаючи централізований підхід, слід вказати, що він забезпечує 

більшу послідовність у розвитку політики державної служби, координації 

таких кадрових функцій, як набір кандидатів, тестування, кваліфікаційні 

критерії та системи оплати, й дає змогу владним політичним структурам 

розвивати довгострокове кадрове прогнозування та планування [323, с. 237–

238]. Класичним представником централізованого правового регулювання 

інституту державної служби виступає Франція, в якій управління 

проходженням державної служби побудовано на загальному 
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централізованому підході до державного управління, зокрема створена 

інтегрована ієрархічна система органів управління проходженням 

державної служби [221, с. 45]. Разом із тим зазначене вище не виключає й 

місцевого рівня управління державної служби. Головна особливість системи 

місцевої державної служби Франції, що відрізняє її від центральної, полягає 

в наданні місцевим урядовим установам і виконавчим органам влади певних 

прав, що стосуються створення й скасування посад, призначення на посади, 

організації професійної підготовки державних службовців, вирішення 

питань про підвищення по службі, присвоєння рангів, стягнень і звільнень 

службовців. Як і в центральній державній службі, функціонування місцевої 

державної служби Франції регулюється низкою консультативних та 

адміністративних органів [74, с. 121]. Термін «публічна влада» в 

розглядуваній державі зводиться до того, що вона пов’язана з 

управлінською діяльністю, при цьому із поняття виділяються державні 

організації, для яких управлінська діяльність не є головною метою [212, с. 

45; 323, с. 233]. Тут діє державна служба в значенні «публічна». Причому 

держава розглядається як «публічна юридична особа». Державними 

службовцями вважаються всі службовці держави – її законодавчих, 

виконавчих і судових органів як у столиці, так і на периферії. Виділяють 

такі категорії службовців: Національних Зборів і Сенату Республіки; 

судової ієрархії; зі спеціальним статусом; військової служби (якщо це 

передбачено їх статутами). Розрізняють терміни «державні посади» та 

«посади в державному органі». У широкому розумінні державні службовці 

поділяються на: 1) службовців адміністрації, а також місцевих товариств і 

публічних установ (включаючи викладачів і лікарів); 2) працівників 

парламенту, військовослужбовців, працівників судів [62, с. 390]. 

Позитивним аспектом правового регулювання державної служби у Франції 

є те, що тут активно використовується позитивний фактор гарантованої 

зайнятості, тобто державний службовець забезпечується роботою на весь 

строк своєї професійної діяльності [206, с. 224–225]. В організації державної 
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служби поєднуються система найму («відкрита державна служба») та 

система кар’єри («закрита державна служба»). Відповідно до цього 

державні службовці поділяються на дві великі групи: 1) службовці, які не є 

чиновниками та працюють у державних установах за наймом. Сюди 

належать ті, хто працює на умовах погодинної оплати й за контрактом, 

стажисти; 2) службовці-чиновники, які постійно працюють у системі 

державної служби та становлять її основу [74, с. 118–119]. У контексті 

вказаного слід зазначити, що Франція не єдина країна, де використовують 

наведені підходи до організації державної служби (відкрита й закрита 

державна служба). Зокрема, як зауважує С. М. Терницький під час 

дослідження особливостей правового регулювання конкурсного заміщення 

посад державних службовців, кар’єрна (закрита) система державної служби 

діє також у Японії та Австрії. У свою чергу, конкурсна (відкрита, 

позиційна) система державної служби має місце в таких країнах, як США, 

Канада, Великобританія. При цьому відзначається, що система кар’єри або 

система закритої державної служби ґрунтується на специфічності статусу 

службовців, наділених особливими можливостями, які присвячують все 

своє професійне життя службі в державному органі. Перебуваючи на 

державній службі, службовець здійснює кар’єру, піднімаючись 

ієрархічними «сходами посад» відповідно до організаційних механізмів 

просування. Стабільність служби врівноважується специфічними 

зобов’язаннями, які не поширюються на найманих працівників у 

приватному секторі [475, с. 62]. У наведеному випадку відслідковується 

перевага публічно-правового регулювання інституту проходження 

державної служби над приватноправовим. Що ж стосується відкритої 

системи проходження державної служби, то для неї характерний 

конкурсний відбір під час прийняття й просування по службі на будь-які 

посади, крім політичних, значна мобільність, контрактна форма прийняття 

(як у приватному секторі), високий сервіс обслуговування, певна 

нестабільність у кар’єрі, і те, що велике значення приділяється вивченню 
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управління людськими ресурсами [475, с. 63]. Отже, в даному випадку 

приватноправове регулювання інституту проходження державної служби 

має перевагу над публічно-правовим її впорядковуванням. Наведене 

наштовхує на висновок, що повного розмежування приватноправового та 

публічно-правового регулювання інституту проходження державної 

служби, з огляду на функціонування вищенаведених систем, не 

відбувається, а, скоріш, має місце їх узгодження. Окрім цього, цікавим 

здається спостереження, яке було зроблено ще радянськими дослідниками 

даного інституту, що юридичне становище державних службовців у 

зарубіжних країнах регулюється окремим чиновницьким правом [25, с. 19; 

322, с. 21–22]. При цьому в контексті вказаного вище вважаємо, що Україні 

необхідно здійснювати поступові, але рішучі кроки до децентралізації 

правового регулювання інституту проходження державної служби, що 

дозволить здійснювати таке регулювання більш оперативно й ефективно. 

При цьому до першочергових заходів слід віднести такі: створення 

стабільної, погодженої та уніфікованої законодавчої бази, що визначає 

правові засади проходження державної служби; розроблення й 

упровадження високорозвинених комп’ютеризованих систем, у тому числі 

системи обробки даних, що забезпечували б ефективний управлінський 

зв’язок між окремими рівнями проходження державної служби; підвищення 

відповідальності локальних органів управління держаною службою за 

прийняті ними рішення [115, с. 13–17].  

Зазначимо, що окремі особливості правового регулювання інституту 

проходження державної служби в зарубіжних країнах знаходять свій прояв 

у зв’язку з їх належністю до англосаксонської правової сім’ї. Так, у 

науково-правових колах називають окремий тип правового регулювання 

проходження державної служби, відмінний від традиційних 

централізованого та децентралізованого типів правового регулювання, а 

саме – прецедентний. Даний тип характеризується відсутністю 

уніфікованого правового регулювання основних елементів проходження 
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державної служби. При цьому система організації державної служби 

побудована на певних фундаментальних принципах організації державної 

влади й органів державного управління в певній країні та має своїм 

особливим акцентом урегулювання порядку взаємовідносин органів 

державного управління і громадян [221, с. 49–50]. Указаний тип правового 

регулювання притаманний Великій Британії, для якої цивільна служба існує 

в значенні «публічна». Цивільними службовцями вважаються працівники 

міністерств та інших центральних відомств, яких найнято як публічних осіб, 

і служба яких оплачується за рахунок коштів, що виділяються парламентом 

на ці цілі. Посадові особи цивільної служби поділяються на змінюваних 

політиків і незмінюваних професійних адміністраторів. До цивільних 

службовців не віднесено: військовослужбовців, службовців поліції, 

службовців органів місцевого самоврядування, суддів, службовців 

публічних корпорацій, учителів, працівників національної служби охорони 

здоров’я [62, с. 388]. При цьому історично цивільна служба вважається 

прерогативою корони (королівської влади) і тому регулюється в основному 

не законами, а наказами корони, а також розпорядженнями міністерств у 

рамках своєї компетенції [74, с. 58–59].  

Окрім цього, серед країн – представників наведеного вище типу 

правового регулювання інституту проходження державної служби 

називають Сполучені Штати Америки. У США клас державних службовців 

сформувався пізніше встановлення демократії, що визначило появу 

важливої особливості американського різновиду англосаксонського виду 

державної служби – роздачу низки вищих посад представникам партії, яка 

отримала перемогу на виборах [206, с. 221]. Разом із тим відзначимо, що 

американська система державної служби накладає найбільше обмежень 

щодо політичної діяльності, що виступає реакцією на систему призначення 

на посади згідно з партійною належністю. Обмеження поширюються на такі 

головні сфери: кандидатів на політичну посаду; участь у політичних 

кампаніях; внески політичних партій і перебування партії при владі [529, с. 
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298; 323, с. 242]. Категорія державних службовців включає як посадових 

осіб і допоміжний технічний персонал, пов’язаний із реалізацією державно-

владних повноважень, так і працівників за наймом (у тому числі викладачів 

державних навчальних закладів, робочих державних підприємств і сфери 

комунального обслуговування). У США «державним службовцем» 

(«government employee») або «службовцем громадського сектора» («public 

employee») в широкому сенсі вважається будь-яка особа, праця якої 

оплачується з бюджету федерації, штату або місцевого органу влади. 

Відповідно, активно вживані в американській літературі терміни «цивільна 

служба» («civil service»), «публічна служба» («public service»), «урядова 

служба» («government service») найчастіше мають характер синонімів [74, с. 

27]. У США існує дворівнева цивільна служба («civil servise») – федеральна 

цивільна служба та цивільна служба штатів. Причому носієм виконавчої 

влади в США є президент і підлеглий йому адміністративний апарат. Не є 

цивільними службовцями, наприклад: посадові особи, які перебувають на 

«урядовій службі» (керівники департаментів та відомств, інші особи, яких 

змінює новий президент); обслуговуючий персонал урядових органів, який 

набирається на службу в порядку конкурсу; військовослужбовці; деякі інші 

категорії службовців [62, с. 389–390]. До основних ознак існуючої сьогодні 

моделі правового регулювання праці державних службовців у США 

належать наступні: висока роль політичних призначень у системі державної 

служби – особливо на тих посадах, де приймаються ключові стратегічні 

рішення; наявність «системи заслуг»; залежність оплати праці й просування 

по службі від результатів роботи державного службовця; спрощені 

процедури звільнення державних службовців, заохочення їх високої 

трудової мобільності; децентралізація системи державної служби, що 

пов’язано з наявністю федеральної державної служби та державної служби 

суб’єктів федерації; незначна уніфікація державної служби (існують 

публічні службовці, під якими розуміються всі працівники за наймом в 

установах США, урядові службовці – вищі політичні призначенці, цивільні 
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службовці – професійні незмінювані чиновники, що становлять до 60 % 

державних службовців); велика увага приділяється етиці державних 

службовців [206, с. 233–234].  

У контексті наведеного Україні, на нашу думку, необхідно зробити 

рішучі кроки, спрямовані на забезпечення зменшення політичного впливу 

(деполітизації) на інститут проходження державної служби. Це може бути 

реалізовано шляхом чіткого розмежування категорій державних службовців 

на тих, зміна яких на відповідних посадах обумовлена зміною політичної 

ситуації в країні, а також на державних службовців-професіоналів, які 

здійснюють свої функції на постійній основі, безвідносно до змін у 

політичній ситуації. Окрім цього, доцільним є встановлення більшої 

кількості категорій державних службовців, що може бути здійснено шляхом 

уточнення існуючої сьогодні категорії «В» державних службовців. 

Упровадження таких заходів дозволить більш ефективно здійснювати 

правове регулювання інституту проходження державної служби, зокрема 

враховувати особливості такого регулювання щодо відповідних категорій 

державних службовців; здійснювати правове впорядкування найбільш 

наближено й деталізовано по відношенню до його адресатів. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

За результатами дослідження адміністративного та трудового 

регулювання сфери проходження державної служби в Україні з’ясовано, що 

державна служба як управлінська діяльність має свою мету, засоби, форми і 

методи реалізації, свій процес і, нарешті, результат, якого вона прагне 

досягти. Засобами досягнення сформульованих відповідним законодавством 

цілей є управлінські рішення, організаційні, контрольні і стимулюючі дії з 

регулювання поведінки і діяльності людей, результатом яких і є нормальне 

функціонування тієї сфери суспільного життя, яка входить у компетенцію 
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державного органу; проходження державної служби – це не тільки сфера 

трудової діяльності, це, перш за все, професія, яку характеризують, з одного 

боку, система професійних завдань, форми і види професійної діяльності, а 

з іншого – такі професійні особливості особи, які можуть забезпечити 

задоволення потреб суспільства в досягненні потрібного йому результату; 

професія державного службовця пов’язана, насамперед, зі здійсненням 

державного управління на основі професійної майстерності та свідомості, 

інформованості про об’єкт управління і щодо впливу на його діяльність; 

винятковими є державні служби трьох гілок державної влади, що не 

належать до адміністративних відносин, відносин «влади-

підпорядкування». Вони розташовані по горизонталі, є самостійними і 

координують свої дії у вирішенні державних завдань, що становлять 

взаємний інтерес.  

У Законі України «Про державну службу» державна служба 

обмежується забезпеченням повноважень державних органів. Насправді 

вона забезпечує також виконання обов’язків державного органу та його 

відповідальність. Відповідно названий законодавчий акт повинен бути 

доповнений цим положенням.  

Встановлено, що припинення проходження державної служби в 

цілому належить до сфери регулятивного впливу норм трудового права. А 

та обставина, що спеціальні підстави припинення службово-трудових 

відносин містяться у Законі України «Про державну службу», а не у КЗпП 

України, свідчить лише про недосконалість існуючого трудового 

законодавства, втім аж ніяк не є підставою для віднесення даної процедури 

до сфери адміністративно-правового регулювання. Незважаючи на те, що 

адміністративісти, обґрунтовуючи належність припинення державної 

служби до адміністративно-правового регулювання, посилаються на 

наявність правозастосовного акта, що видається державним органом під час 

звільнення особи, правозастосування притаманне і трудовому праву, 

особливо коли йдеться про організаційно-управлінські відносини між 



 348 

працівниками та адміністрацією організації, в якій вони працюють. Крім 

того, означений акт не має публічно-правової природи і не спричиняє між 

державним службовцем та органом державної влади, в якому він проходить 

службу, ніяких особливих зв’язків порівняно із тими, що виникають між 

іншими працівниками та роботодавцями.  

Вважаємо, що адміністративно-правове регулювання по відношенню 

до припинення державної служби має виконувати зовнішню роль, тобто не 

врегульовувати підстави та порядок такого припинення, а визначати 

відповідні адміністративні механізми захисту працівниками своїх службово-

трудових прав і законних інтересів. Як адміністративну підставу 

припинення службово-трудових відносин можна визнати акт компетентного 

контролюючого органу, в якому констатується прийняття особи на службу з 

порушенням встановлених законодавством про державну службу вимог. 

Детальний аналіз підстав припинення трудових відносин, закріплених 

у КЗпП України, а також Законі України «Про державну службу», дозволив 

дійти висновку, що жоден із переліків цих підстав не позбавлений певних 

недоліків. Так, розглядаючи загальні підстави звільнення, передбачені в 

КЗпП України, слід вказати, що їх ключовою прогалиною є невстановлення 

такої підстави, як смерть працівника чи оголошення його померлим, а також 

визнання його таким, що зник безвісти. Натомість такі підстави передбачені 

в Законі «Про державну службу». Проте вони не є специфічними лише для 

припинення відносин державної служби, і є справедливими для будь-яких 

різновидів трудових правовідносин. Саме тому ці підстави необхідно 

відобразити в КЗпП України.  

Встановлено, що основними моделями правового регулювання 

інституту проходження державної служби в зарубіжних країнах 

виступають: централізована, децентралізована та прецедентна.  

Обстоюється позиція, що Україні необхідно здійснювати поступові, 

але рішучі кроки до децентралізації правового регулювання інституту 

проходження державної служби, що дозволить здійснювати таке 
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регулювання більш оперативно й ефективно. Серед першочергових заходів, 

пов’язаних із запровадженням даної моделі, відзначено наступні: створення 

стабільної, погодженої та уніфікованої законодавчої бази, що визначає 

правові засади проходження державної служби; розроблення й 

упровадження високорозвинених комп’ютеризованих систем, у тому числі 

системи обробки даних, що забезпечували б ефективний управлінський 

зв’язок між окремими рівнями проходження державної служби; підвищення 

відповідальності локальних органів управління держаною службою за 

прийняті ними рішення. 



 350 

ВИСНОВКИ 

 

На основі комплексного дослідження існуючих науково-теоретичних 

підходів, а також аналізу чинного трудового та адміністративного 

законодавства України і практики його реалізації наведено узагальнення та 

нове вирішення наукової проблеми щодо узгодження та розмежування норм 

трудового і адміністративного права у правовому регулюванні проходження 

державної служби, обґрунтування відповідного доктринального підходу, а 

також пропозицій і рекомендацій з удосконалення законодавства України у 

цій сфері. 

Встановлено, що, незважаючи на суттєвий науковий доробок з 

проблемних питань правового регулювання проходження державної 

служби, необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень у 

цій сфері не втрачає своєї актуальності. Це пояснюється таким: по-перше, в 

останні роки в Україні було кардинально оновлено законодавство про 

державну службу, а більшість наукових праць ґрунтувалася на критичному 

опрацюванні законодавства; по-друге, наразі серед науковців не досягнуто 

принципової єдності в підході до розмежування сфер регулятивного впливу 

трудового та адміністративного права в межах інституту державної служби. 

Сьогодні перегляду та переоцінюванню підлягає цілий ряд науково-

теоретичних поглядів на сутність і зміст інституту проходження державної 

служби. Концептуального переосмислення потребують першооснови, 

підґрунтя і навіть ідеологія цього правового інституту, що має базуватись 

на визначенні чітких меж співвідношення норм трудового і 

адміністративного права в його регулюванні. 

Обґрунтовано, що у сфері трудового права концептуально державна 

служба являє собою різновид суспільно корисної праці, яка здійснюється 

громадянами на професійній основі на підставі трудового договору, 

контрагентом за яким виступає держава в особі відповідного державного 

органу. За такого підходу державна служба виступає формою реалізації 
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громадянами свого конституційного права на працю, а отже, між ними та 

державою в особі її органів виникають відносини, які за своїм характером є 

трудовими. 

З’ясовано, що в адміністративно-правій теорії проходження державної 

служби теж розуміється як професійна діяльність громадян, однак будучи 

при цьому формою: по-перше, реалізації ними свого права на участь у 

здійсненні публічного управління; по-друге, практичного втілення владно-

управлінської діяльності держави. Реалізуючи покладені на нього завдання 

та функції, державний службовець виступає посередником між публічно-

політичним центром влади та громадянином (громадянами). 

Проаналізовано історичні закономірності становлення та розвитку 

державної служби на території України. Наголошено, що хоча 

організаційно-правові підвалини формування інституту державної служби в 

нашій країні були закладені набагато раніше, державна служба як цілісний, 

самостійний правовий інститут сформувалася лише у період незалежної 

України, що було пов’язано зі створенням відповідного нормативно-

правового підґрунтя, ядром (серцевиною) якого став спеціальний закон з 

питань державної служби. Доведено, що становлення інституту державної 

служби в Україні продовжується й нині, адже, незважаючи на проведені 

реформи, належного рівня якості його правового регулювання досягнути 

так і не вдалося. 

Обґрунтовано, що під проходженням державної служби необхідно 

розуміти сукупність суспільних відносин, урегульованих нормами 

трудового й адміністративного права, що виникають, змінюються і 

припиняються в зв’язку з реалізацією громадянами права на державну 

службу, просування по ній та припинення державної служби. 

Під правовим регулюванням інституту проходження державної 

служби запропоновано розуміти діяльність уповноважених державою 

суб’єктів нормотворення, спрямовану на визначення основних засад й 

упорядкування суспільних відносин у сфері проходження державної служби 
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шляхом видання нормативно-правових актів різної юридичної сили, що 

знаходяться в ієрархічному зв’язку. 

Обстоюється позиція, що особливості механізму правового 

регулювання проходження державної служби найбільш доцільно 

розкривати через його характерні ознаки, до яких, зокрема віднесено: 

системність (являє собою систему, утворену із сукупності взаємопов’язаних 

і взаємообумовлених елементів); динамічний характер; взаємопов’язаність і 

похідний характер від механізмів соціального управління та державного 

управління; кінцева спрямованість (мета функціонування) на здійснення 

правового регулювання проходження державної служби; особливий 

суб’єктний склад, специфіка якого обумовлена належністю його до 

трудових та адміністративних правовідносин; наявність власних правових 

засобів його реалізації, дія яких обумовлена реалізацією та 

співвідношенням у його межах норм трудового й адміністративного права. 

Під механізмом правового регулювання інституту проходження 

державної служби пропонується розуміти динамічну систему, яка має у 

своїй структурі сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених спільною 

метою елементів, функціонує завдяки реалізації уповноваженими 

суб’єктами визначених на нормативному рівні правових засобів задля 

здійснення правового регулювання правовідносин, пов’язаних із 

проходженням державної служби в Україні. 

До основних елементів механізму правового регулювання інституту 

проходження державної служби віднесено: 1) норми трудового й 

адміністративного права; 2) правовідносини, які, у свою чергу, мають таке 

структурне наповнення: суб’єктний склад; об’єкт; юридичний зміст; 

юридичні факти; 3) акти безпосередньої реалізації прав та обов’язків 

суб’єктів як прояв їх реальної (фактичної) поведінки; 4) акти застосування 

норм права. 

Визначено, що під правовими засобами регулювання інституту 

проходження державної служби в Україні необхідно розуміти сукупність 
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юридичних явищ, дія яких обумовлена співвідношенням норм трудового й 

адміністративного права, ґрунтується на цих правових нормах, спрямована 

на впорядкування суспільних відносин, що виникають, змінюються і 

припиняються в зв’язку з проходженням громадянами державної служби. 

Підкреслено, що у правовому регулюванні проходження державної служби 

в Україні застосовуються такі правові засоби: заборони, обмеження, 

покарання, заохочення, стимули, імунітети. 

Залежно від сфери реалізації адміністративно-правових норм 

суспільні відносини, що виникають при проходженні державної служби та є 

предметом адміністративно-правового регулювання, класифіковано на такі 

види: правовідносини, пов’язані з проведенням конкурсу на зайняття 

вакантної посади державного службовця; правовідносини, пов’язані з 

призначенням на посаду державного службовця; правовідносини, пов’язані 

з прийняттям Присяги державного службовця; правовідносини, пов’язані з 

проходженням випробувального терміну; правовідносини у сфері 

забезпечення управління державною службою; правовідносини у сфері 

просування по службі; правовідносини у сфері стажування державного 

службовця; правовідносини, пов’язані з переведенням і відрядженням 

державного службовця; правовідносини, пов’язані зі зміною істотних умов 

державної служби; правовідносини у сфері оцінювання результатів 

службової діяльності; правовідносини у сфері підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців; правовідносини у сфері 

притягнення державних службовців до юридичної відповідальності; 

правовідносини у сфері припинення державної служби. 

Виокремлено ознаки, якими характеризуються правовідносини, що 

виникають під час проходження державної служби: по-перше, 

відображають головні етапи проходження державної служби; по-друге, є 

різноманітними за характером, колом учасників і методами правового 

регулювання; по-третє, провідну роль у їх реалізації відіграє метод владних 

приписів; по-четверте, регламентуються значною кількістю нормативно-
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правових актів різної юридичної сили; по-п’яте, виникають лише на підставі 

адміністративно-правового акта; по-шосте, особливість їх суб’єктного 

складу пов’язана з обов’язковою участю органу державної влади. 

До системи першочергових заходів у сфері вирішення проблем 

адміністративно-правового регулювання проходження державної служби 

віднесено: а) оптимізацію системи нормативно-правового регулювання 

проходження державної служби; б) уніфікацію нормативно-правового 

регулювання з метою подолання розрізненості та фрагментарності 

правового регулювання проходження державної служби підзаконними 

нормативно-правовими актами; в) вилучення з адміністративно-правових 

актів у сфері проходження державної служби бланкетних і дублюючих 

норм, удосконалення й поглиблення понятійного апарату; г) розроблення 

науково обґрунтованої та апробованої методики застосування норм 

законодавства у сфері проходження державної служби; ґ) «відкриття» 

державного апарату та механізму проходження державної служби для 

контролю громадськості; д) нормативне закріплення розвитку 

інтелектуальної складової керівного та оперативно-виконавчого складу 

органів державної влади в процесі проходження державної служби. 

Визначено властивості відносин проходження державної служби як 

специфічного прояву трудових відносин і, відповідно, предмета трудо-

правового регулювання: 1) формуються на добровільній основі; 

2) формалізують наміри сторін у вигляді трудового договору; 

3) опосередковують процес реалізації найманої праці; 4) передбачають 

включення громадянина у штат певного органу влади; 5) відбуваються 

відповідно до вимог трудової дисципліни; 6) їх предметом є конкретна 

трудова функція; 7) мають відплатний характер; 8) їм властивий тривалий 

та безперервний характер; 9) мають, переважно, внутрішній характер 

(відбуваються, як правило, в межах організаційно-управлінської структури 

певного органу державної влади). 
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Встановлено, що як спеціальний суб’єкт трудового права державний 

службовець є носієм трудо-правового статусу, тобто сукупності 

передбачених нормами позитивного трудового права прав, обов’язків, 

гарантій, обмежень, а також інших юридично значущих властивостей, які 

характеризують рівень можливої та необхідної поведінки державного 

службовця як працівника та члена відповідного трудового колективу, 

відображають належні йому переваги та привілеї, необхідні для 

забезпечення нормального виконання ним своїх, обумовлених посадовим 

становищем, трудових функцій та обов’язків. 

Обґрунтовано позицію, що до сфери регулятивного впливу трудового 

права належить увесь спектр відносин, які складаються між державним 

службовцем (як працівником) і державним органом (як роботодавцем) з 

питань організації їх спільної праці, не пов’язані з реалізацією публічно-

владних повноважень. Встановлено, що трудове право регулює всю 

сукупність так званих внутрішніх відносин державної служби, тобто таких, 

що супроводжують процес залучення особи до праці у вигляді державної 

служби, організації цієї праці, службової кар’єри, застосування заходів 

забезпечення якісної та ефективної праці (підвищення кваліфікації, 

заохочення, відповідальність), припинення державної служби. Специфіка 

державної служби обумовлює те, що більшість цих відносин 

регламентується нормами не Кодексу законів про працю України, а Закону 

України «Про державну службу». Проте це не є підставою для включення 

таких відносин до сфери адміністративно-правового регулювання, а 

свідчить, швидше, про недоліки і застарілість чинного трудового 

законодавства. Проходячи державну службу, громадянин хоча й набуває 

певних специфічних властивостей і характеристик, що відрізняють його від 

інших категорій працівників, утім зміст взаємозв’язків особи із органом 

державної влади як роботодавцем не відрізняється від аналогічних зв’язків, 

що складаються між іншими працівниками та їх роботодавцями. 

Наголошено, що питання проходження державної служби повинні 
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регламентуватися окремим розділом нового Трудового кодексу України. 

Законодавство ж про державну службу має визначати 

зовнішньоорганізаційні та компетенційні аспекти державної служби. 

Трудо-правові гарантії проходження державної служби класифіковано 

за такими критеріями: 1) залежно від рівня, на якому вони формалізуються 

(конституційні, міжнародно-правові, галузеві, інституційні); 2) залежно від 

кола суб’єктів, на яких розраховано їх дію: загальні, тобто такі, що 

належать кожному працівнику; спеціальні, які реалізуються тільки в галузі 

державної служби; 3) залежно від змістовного навантаження: політичні (або 

ідеологічні), соціально-економічні, організаційні, процедурні, професійні 

(кар’єрні), юридичні. 

Встановлено, що державна служба як управлінська діяльність має 

свою мету, засоби, форми і методи реалізації, свій процес і, нарешті, 

результат, якого вона прагне досягти. Засобами досягнення сформульованих 

відповідним законодавством цілей визнаються управлінські рішення, 

організаційні, контрольні і стимулюючі дії з регулювання поведінки і 

діяльності людей, результатом яких і є нормальне функціонування тієї 

сфери суспільного життя, яка входить до компетенції державного органу. 

Припинення проходження державної служби в цілому пропонується 

відносити до сфери регулятивного впливу норм трудового права. А та 

обставина, що спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин 

містяться в Законі України «Про державну службу», а не у Кодексі законів 

про працю України, свідчить лише про недосконалість існуючого трудового 

законодавства. Наголошено, що адміністративно-правове регулювання 

припинення державної служби має виконувати зовнішню роль, тобто не 

врегульовувати підстави та порядок такого припинення, а визначати 

відповідні адміністративні механізми захисту працівниками своїх службово-

трудових прав і законних інтересів. До адміністративних підстав 

припинення службово-трудових відносин запропоновано віднести акт 

компетентного контролюючого органу, в якому констатується прийняття 
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особи на службу з порушенням встановлених законодавством про державну 

службу вимог. 

Обстоюється позиція, що в Україні необхідно здійснювати поступові, 

але рішучі кроки до децентралізації правового регулювання інституту 

проходження державної служби, що дозволить здійснювати таке 

регулювання більш оперативно й ефективно. При цьому серед 

першочергових заходів, пов’язаних із запровадженням цієї моделі, 

відзначено такі: створення стабільної, погодженої та уніфікованої 

законодавчої бази, що визначає правові засади проходження державної 

служби; розроблення й упровадження високорозвинених 

комп’ютеризованих систем, у тому числі системи обробки даних, що 

забезпечували б ефективний управлінський зв’язок між окремими рівнями 

проходження державної служби; підвищення відповідальності локальних 

органів управління державною службою за прийняті ними рішення. 
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