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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41 
 

______________№_______________ 
На №__________________________ 

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів 

вищої кваліфікації 
 

Повідомлення  
про перенесення захисту дисертації 

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.46 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка повідомляє про перенесення захисту дисертації Безусого 
Вадима Вікторовича на тему «Соціальний захист державних службовців в 
Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення у зв’язку з карантином та 
іншими обмежувальними заходами, що запроваджені Кабінетом Міністрів України та 
Міністерством освіти і науки України. 

Про дату захисту буде повідомлено додатково. 
 

Голова спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.46                    М.І. Іншин 
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Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана на кафедрі трудового та господарського права 

факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
 
Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 
ІНШИН Микола Іванович, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 
трудового права та права соціального 
забезпечення. 

 
Офіційні опоненти: 

 
доктор юридичних наук, доцент 
МІЩУК Михайло Олександрович, 
Рівненський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, 
вчений секретар; 
 
доктор юридичних наук 
ПАВЛІЧЕНКО Володимир Миколайович, 
Управління Служби безпеки України в 
Харківській області, старший 
оперуповноважений по ОВС; 
 
доктор юридичних наук 
ДАШУТІН Ігор Володимирович, 
Верховний Суд, суддя. 
 

  
Захист відбудеться «23» квітня 2020 року о «10» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. 

 
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 
Автореферат розіслано «23» березня 2020 року. 

 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради       С.М. Черноус 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Державні службовці у своїй професійній діяльності 
практично реалізовують завдання та функції держави, які поставлені перед 
органами, у яких вони проходять службу, і саме тому, їх правовий статус 
суттєво відрізняється від правового статусу осіб, які працевлаштовані у інших 
сферах. По-перше, варто враховувати, що діяльність, яку здійснюють державні 
службовці у процесі проходження служби, має офіційний характер. Державні 
службовці виконують завдання, покладені на відповідний орган, а їх вимоги 
мають виконуватись усіма, кому вони адресовані. Також необхідно 
підкреслити, що державні службовці одержують заробітну плату із коштів 
Державного бюджету України. І усі зазначені аспекти безумовно відрізняють 
державну службу від інших сфер трудової діяльності громадян. По-друге, 
державні службовці несуть підвищену відповідальність за здійснювану ними 
діяльність. Вона проявляється передусім у окремих статтях Кримінального 
кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які 
визначають державного службовця як спеціального суб’єкта службових 
правопорушень та злочинів. Також, із метою підвищення ефективності 
службової діяльності у чинному законодавстві передбачені обмеження 
окремих загальногромадянських прав державних службовців, спрямованих на 
зловживання державними службовцями своїм службовим становищем. 
Зокрема, у статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
№ 1700-VII передбачено заборону здійснення державними службовцями іншої 
оплачуваної (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницької діяльності, та входити до складу правління, інших 
виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або 
організації, що має на меті одержання прибутку. Зазначені аспекти свідчать 
про те, що із однієї сторони, специфіка діяльності, яку виконують державні 
службовці, ставить ряд вимог до їх компетенції, професійного рівня, а також 
готовності працювати в умовах стресу, навантажень та підвищеної 
відповідальності. Із іншої сторони, наявні обмеження загальногромадянських 
прав державних службовців безпосередньо відображаються на їхньому 
фінансовому та соціальному становищі, а тому чинним законодавство для них 
передбачено додаткові пільги та гарантії соціального захисту. 

Аналіз національного законодавства щодо встановлення особливостей 
соціального захисту державних службовців має і теоретичне, і практичне 
значення, оскільки дозволить визначити, які зміни щодо соціального захисту 
державних службовців були вдало застосовані та відповідали суспільним 
потребам, а також, які негативні аспекти сучасного стану соціального захисту 
державних службовців спричиняють виникнення проблем та впливають на 
можливість держави здійснювати захист належним чином. Важливо також 
встановити, чи дозволяє сучасне нормативно-правове регулювання повною 
мірою забезпечити потреби та мінімізувати соціальні ризики для державних 
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службовців. Крім того, визначення даних негативних аспектів у поєднанні із 
здійсненим аналізом позитиву у правовому регулюванні надасть можливість 
віднайти найбільш доцільні та ефективні шляхи реформування та 
вдосконалення соціального законодавства. Тож, актуальність дослідження 
соціального захисту державних службовців пов’язується з постійним пошуком 
належного шляху реформування сфери соціального захисту державних 
службовців та інституту державної служби в цілому, що потребує ґрунтовного 
аналізу правовідносин у цій сфері з метою вироблення якісного підґрунтя для 
законодавчих змін. 

Питання, що пов’язані з дослідженням видів правовідносин у сфері 
соціального захисту державних службовців, стали предметом наукового 
інтересу таких вчених, як В.М. Андріїв, К.М. Андрющенко, В.А. Багрій, 
Н.І. Бернацька, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, 
Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, 
О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, 
О.А. Губська, І.В. Дашутін, Н.В. Дараганова, М.О. Дей, В.В. Жернаков, В.І. 
Журавель, Т.А. Занфірова, Р.В. Івах, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, 
М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 
С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, 
В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 
Л.В. Могилевський, М.В. Молодцов, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 
В.М. Павліченко, О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, П.Д. Пилипенко, 
Д.С. Підкопай, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 
І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко та інші. Але, в той самий час варто враховувати, що 
законодавство про державну службу зазнає постійних змін, у тому числі не так 
давно набула чинності нова редакція Закону України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 № 889-VIII. І при цьому, звернемо увагу на те, що до розділу 
даного нормативно-правового акту, присвяченому оплаті праці, заохоченням і 
соціальним гарантіям вже вносились неодноразові зміни. Отже, соціальний 
захист державних службовців є динамічним інститутом, який потребує 
перманентної уваги з боку науковців. Тому, наявність немалої кількості праць, 
присвячених даному питанню, не применшує актуальність дослідження 
соціального захисту державних службовців в сучасних умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пунктів 1.2, 1.3, 3.1, 4.1, 
4.6, 4.7 Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, затверджених наказом 
МВС України № 275 від 16 березня 2015 року, пунктів 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 4.1, 4.4, 
4.5 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного 
університету внутрішніх справ на період 2016–2019 років, схвалених Вченою 
радою Харківського національного університету внутрішніх справ 23 лютого 
2016 року (протокол № 2), у межах науково-дослідної теми Харківського 
національного університету внутрішніх справ «Законотворча та законодавча 
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діяльність в Україні» (номер державної реєстрації 0113U008189), а також 
планів наукових досліджень кафедри трудового та господарського права 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 
підходів учених у галузі права соціального забезпечення та інших галузей 
права, а також чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, 
практики їх реалізації визначити сутність та особливості соціального захисту 
державних службовців в Україні, окреслити стан правового регулювання 
соціального захисту державних службовців і на цій підставі сформулювати 
концепцію розвитку правових засад реалізації соціальних прав державних 
службовців. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 
виконати такі завдання: 

– виявити і розкрити місце та особливості державних службовців серед 
інших об’єктів соціального захисту; 

– встановити поняття державного службовця як об’єкта соціального 
захисту; 

– проаналізувати особливості правового статусу державного службовця 
як об’єкта соціального захисту; 

– охарактеризувати проблему класифікації державних службовців як 
об’єкта соціального захисту; 

– надати визначення та виявити структуру концептуальних основ 
соціального захисту державних службовців; 

– з’ясувати мету та принципи соціального захисту державних 
службовців; 

– охарактеризувати завдання і функції соціального захисту державних 
службовців; 

– виявити сутність рівнів соціального захисту державних службовців в 
Україні; 

– встановити напрями та форми соціального захисту державних 
службовців в Україні; 

– виокремити засоби та методи соціального захисту державних 
службовців в Україні; 

– запропонувати деталізацію механізму правового забезпечення 
соціального захисту державних службовців в Україні; 

– охарактеризувати поняття й особливості правовідносин у сфері 
соціального захисту державних службовців в Україні; 

– виявити зміст видів правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців в Україні; 

– встановити підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у 
сфері соціального захисту державних службовців; 

– опрацювати позитивні та негативні аспекти сучасного стану 
соціального захисту державних службовців в Україні; 
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– сформулювати пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного 
досвіду стосовно соціального захисту державних службовців у національне 
соціальне законодавство. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 
реалізацією державними службовцями соціальних прав. 

Предметом дослідження є соціальний захист державних службовців в 
Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 
сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового 
пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу сформульовано 
авторське визначення фундаментальних термінів у досліджуваній царині, 
зокрема визначено поняття: «соціальний захист», «реалізація соціального 
права державним службовцем», «соціальний захист державних службовців», 
«об’єкт соціального захисту державних службовців», «правовий статус 
державних службовців як об’єкта соціального захисту», «зміст статусу 
державного службовця як об’єкта соціального захисту», «концептуальні 
основи соціального захисту державних службовців», «принципи соціального 
захисту державних службовців», «функції соціального захисту державних 
службовців», «форми соціального захисту державних службовців», 
«правовідносини у сфері соціального захисту державних службовців» 
(розділи 1–4). Порівняльно-правовий метод використано під час аналізу 
стану дослідження правового регулювання соціального захисту державних 
службовців (підрозділ 1.2), характеристики співвідношення напрямів та 
форм соціального захисту державних службовців (підрозділ 3.1), елементів 
механізму правового забезпечення соціального захисту державних 
службовців в Україні. Методи класифікації, групування, системно-
структурний, системно-функціональний застосовано під час узагальнення 
класифікації принципів, завдань, функцій та рівнів соціального захисту 
державних службовців (розділ 2), окреслення кола засобів та методів 
соціального захисту державних службовців в Україні (розділи 2–4). За 
допомогою спеціально-юридичного і статистичного методів встановлено 
проблеми правового регулювання соціального захисту державних 
службовців в Україні (розділ 5). У свою чергу, структурно-логічний метод 
використовувався для визначення можливостей усунення окреслених 
проблем та оптимізації соціального захисту державних службовців в 
Україні. 

Емпіричну базу дослідження становлять наукові праці вчених з різних 
галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, права 
соціального забезпечення, трудового права, адміністративного права, інших 
галузевих правових наук, які стосуються характеристики сутності та 
особливостей реалізації соціальних прав державних службовців. 

Положення та висновки дисертаційного дослідження ґрунтуються на 
критичному аналізі норм Конституції України, Кодексу законів про працю 
України, Закону України «Про державну службу» та інших законів, 
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підзаконних нормативно-правових актів, а також відповідних проєктів 
нормативно-правових актів. 

Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 
практики реалізації соціальних прав державних службовців, аналітичні статті, 
довідкові видання, статистичні матеріали, а також власний досвід роботи в 
органах державної служби. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших спроб на підставі 
вивчення сучасних наукових надбань учених, аналізу чинного національного 
та зарубіжного законодавства, проєктів нормативно-правових актів з’ясувати 
сутність та особливості правового регулювання соціального захисту 
державних службовців, що дозволило сформулювати відповідну концепцію 
розвитку та реалізації цією категорією працівників своїх соціальних прав під 
час та після проходження служби в органах державної служби, обґрунтувати 
низку нових теоретичних положень і висновків, надати практичні рекомендації 
та пропозиції з досліджуваних питань. У результаті дослідження 
сформульовано низку наукових положень і висновків, запропонованих 
особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− аргументовано, що особливостями соціального захисту державних 

службовців у Німеччині є такі: 1) високий рівень оплати праці державних 
службовців (держава намагається здійснити достатній рівень фінансування 
державного службовця, який забезпечить відсутність у нього необхідності у 
додатковому заробітку); 2) співмірність (рівень соціального захисту, зокрема 
фінансового забезпечення, напряму залежить від займаної посади); 3) 
багатовекторність соціального захисту, яка характеризується значною 
кількістю різноманітних за своєю підставою виплат; 

– узагальнено, що соціальний захист державних службовців в Австрії 
має такі особливості: 1) широка диференційованість (розмір окладу 
визначається за одним із 19 тарифів та залежить не лише від займаної посади, 
але й від стажу та результатів виконання службових обов’язків); 2) збільшення 
соціального захисту зі строком служби (соціальний захист характеризується 
стимулюванням державних службовців до виконання своїх обов’язків 
протягом максимально довгого строку, зокрема впровадженням доплат за 25- 
та 40-річну роботу в розмірі 200 та 400 відсотків від місячного окладу); 

− доведено, що соціальний захист державних службовців в Естонії має 
такі особливості: 1) комплексний характер, що свідчить про охоплення усіх 
складових виплат як елементу фінансового забезпечення державних 
службовців (включає не лише посадовий оклад, але й низку додаткових 
доплат, зокрема за додаткову роботу, за нічні зміни або роботу у державні 
свята); 2) оплата праці державних службовців не залежить від результату 
виконання ними службових обов’язків (законодавство про соціальний захист 
державних службовців в Естонії не вимагає від них досягнення певного 
результату від виконання ними своїх службових обов’язків та не ставить у 
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залежність від такого результату розмір окладу чи додаткових доплат, тому 
матеріальне забезпечення виплачується державному службовцю навіть у тому 
випадку, якщо він взагалі не виконує свої обов’язки через важливі причини, 
або не демонструє результативності при виконанні службових обов’язків); 

– встановлено перелік негативних аспектів сучасного стану соціального 
захисту державних службовців: 1) ускладнення процедури одержання 
державним службовцем чергового рангу – ранг державного службовця є одним 
із критеріїв для одержання надбавок до посадового окладу, проте на сучасному 
етапі характерним є збільшення хронологічних рамок для присвоєння 
державному службовцю чергового рангу, а також підвищення вимог, яким він 
має відповідати для цього, тому розмір заробітної плати державного 
службовця зростає повільніше і у нього може з’явитись потреба в соціальному 
захисті з боку держави; 2) зменшення розмірів та підстав для преміювання – 
обмеження преміювання державних службовців; 3) зменшення соціально-
побутового забезпечення – зменшення кількості видів соціальної допомоги у 
профільному законі та нова тривала процедура отримання; 4) ускладнення 
перерахунку пенсії державного службовця – прийнято нові правила 
нарахування та умови отримання пенсії тим державним службовцям, що 
вийшли на пенсію до набрання чинності Законом України «Про державну 
службу» від 2016 року; 

− визначено зміст напрямів соціального захисту державних службовців: 
1) матеріальний напрям (формами даного напряму є надбавки, доплати, 
компенсації, премії); 2) соціально-побутовий напрям (формами даного 
напряму є безвідсотковий кредит для житлового будівництва або придбання 
квартир чи індивідуальних житлових будинків, а також матеріальна допомога 
для вирішення соціально-побутових питань); 3) оздоровчо-рекреаційний 
напрям (формою даного напряму виступає грошова допомога при наданні 
щорічної основної оплачуваної відпустки); 4) пенсійний напрям (формою 
даного напряму є пенсія); 

− обґрунтовано, що до особливостей соціального захисту державних 
службовців у Франції  відносяться наступні: 1) стабільність росту (рівень 
соціального захисту стабільно поступово підвищується у процесі проходження 
особою державної служби протягом усього життя); 2) націленість на результат 
(фінансове забезпечення державного службовця напряму залежить від 
ефективного виконання ним своїх обов’язків і досягнення поставлених перед 
ним цілей та задач); 3) обмеженість у здійсненні обсягу службово-трудових 
обов’язків (з метою збільшення особистого фінансового забезпечення 
державному службовцю не дозволяється виконувати більший обсяг робіт, ніж 
передбачено для нього, а у випадку виконання більшого обсягу робіт 
додаткового забезпечення особа не отримує); 

− сформульовано перелік особливостей матеріального напряму 
соціального захисту державних службовців, якими є такі: 1) реалізовується у 
формі надбавок, доплат, премій та компенсацій; 2) розміри таких видів 
соціального захисту або прямо передбачені законом, або визначаються 
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безпосередньо керівником державної служби; 3) види матеріального напряму 
соціального захисту державних службовців по суті є складовими його 
заробітної плати і при цьому впроваджені з метою надання додаткового 
соціального захисту державним службовцям з огляду на функції, які вони 
виконують, та ризики, з якими вони стикаються; 

удосконалено: 
− поняття соціального захисту державних службовців, під яким слід 

розуміти діяльність держави щодо встановлення та реалізації гарантій 
соціально-економічних і соціально-культурних прав державних службовців з 
метою досягнення належного рівня соціальної захищеності кожного державного 
службовця та у встановлених законом випадках членів його сім’ї, яка також 
спрямована на забезпечення процесу формування та розвитку професійних 
якостей і задоволення матеріальних та моральних потреб відповідно до того 
соціально-правового статусу, який вони посідають у суспільстві; 

− обґрунтування положення про те, що доплата за додаткове 
навантаження – це додаткова плата до посадового окладу державного 
службовця, яка надається за виконання державним службовцем додаткових 
обов’язків у зв’язку з тимчасовою відсутністю державного службовця або ж за 
вакантною посадою державної служби у розмірі 50 відсотків посадового 
окладу тимчасово відсутнього державного службовця чи пропорційно 
додатковому навантаженню; 

− аналіз змісту особливостей правових норм, що регулюють надання 
безоплатних послуг як елементу механізму правового забезпечення 
соціального захисту державних службовців, якими названо такі: 1) застарілість 
(норми, що встановлюють надання безоплатних послуг державним 
службовцям, не відповідають сучасному стану законодавства, оскільки, 
зокрема, містять посилання на органи, які були реорганізовані); 2) наявність 
прогалин (нормативна база механізму правового забезпечення соціального 
захисту державних службовців у частині такого його елементу, як правові 
норми, що регулюють надання безоплатних послуг, містить декларативні 
норми щодо надання державним службовцям окремих прав, однак чинний 
порядок реалізації таких прав відсутній); 

– обґрунтування змісту методів соціального захисту державних 
службовців, якими є методи: 1) примусу; 2) страхування; 3) надання соціальної 
допомоги; 4) державних компенсацій; 

− обґрунтування, що під метою соціального захисту державних 
службовців слід розуміти такий бажаний стан соціальної захищеності 
державних службовців, що відповідає сутності соціальної держави та змісту її 
соціальної політики, полягає у належному забезпеченні їх соціальних прав, 
досягнення якого одночасно спрямовано на підвищення 
конкурентоспроможності державних службовців на ринку праці та 
формування соціального і трудового потенціалу державної служби; 

− підхід до розуміння поняття «принципи соціального захисту 
державних службовців» як передбачені у Конституції України та нормативно-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


8 

правових актах соціального права базові, вихідні положення, які є 
відображенням сутності соціальної держави та її соціальної політики і 
покладені в основу формування та здійснення діяльності щодо забезпечення 
основних соціальних прав державних службовців, котрими слід керуватися 
при визначенні способів, методів здійснення діяльності у сфері соціального 
захисту державних службовців; 

− характеристику сутності спеціальних завдань соціального захисту 
державних службовців, якими є наступні: 1) забезпечення сприятливих умов 
служби, розпорядку й режиму робочого дня та демократичних форм 
управління працею державних службовців, захист їх від негативних впливів 
особливостей службово-трудової діяльності, у тому числі створення 
сприятливого психологічного клімату у структурних підрозділах, захист від 
психологічного пресингу; 2) забезпечення компенсації встановлених у 
законодавстві обмежень трудових та інших особистих прав державних 
службовців додатковими заходами матеріального забезпечення; 
3) забезпечення високого, регулярно виплачуваного грошового забезпечення, 
розміри якого мають залежати як від стажу та кваліфікації державного 
службовця, так і від результативного, ефективного, доброчесного та 
ініціативного здійснення службово-трудової діяльності; 4) забезпечення 
підвищення престижності державної служби; 5) забезпечення стабільності 
розвитку службової кар’єри на державній службі шляхом створення службової 
перспективи, стабільності службово-трудових відносин, підвищення рівня 
кваліфікації; 6) проведення державного страхування державних службовців, 
гарантування гідного пенсійного забезпечення; 

− визначення правовідносин у сфері соціального захисту державних 
службовців як логічно визначеного, забезпеченого матеріальними ресурсами, 
тривалого та усвідомленого взаємозв’язку між державним службовцем та 
державою щодо реалізації ним встановлених у нормах права кореспондуючих 
прав та обов’язків із втілення комплексу заходів, спрямованих на захист 
державного службовця та членів його сім’ї від особистих та професійних 
соціальних ризиків з метою забезпечення належного та стабільного рівня 
матеріальних ресурсів для задоволення природних прав державного службовця 
та його сім’ї, а також мінімізації негативного впливу таких соціальних ризиків 
на усі сфери життя державного службовця; 

дістали розвитку надалі: 
− обґрунтування необхідності диференційного підходу до регулювання 

соціального захисту державних службовців. Диференціація проводиться за 
допомогою прийняття спеціальних нормативних актів, що поширюються 
тільки на певні групи населення та категорії працівників, у нашому випадку 
лише на державних службовців. Така диференціація не суперечить ідеї 
соціальної справедливості, крім того, вона дозволяє досягти реальнішої 
рівності у порівнянні з тією, що встановлюється загальним законодавством, 
яке поширюється на всіх без винятку громадян; 
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– теоретичні напрацювання щодо деталізації розподілу елементів 
механізму правового забезпечення соціального захисту державних службовців 
за критерієм засобів, який запропоновано розглядати крізь призму норм права 
у залежності від спрямованості здійснення впливу на правовідносини у сфері 
соціального захисту державних службовців, який включає такі з них: 1) норми, 
що регулюють пенсійне забезпечення (нормативне забезпечення питання 
виплати матеріального забезпечення, пов’язаного з досягненням пенсійного 
віку або втратою працездатності); 2) норми, які регулюють матеріальне 
забезпечення, пов’язане з виконанням трудової функції (забезпечення 
соціального захисту державного службовця, що пов’язане з оплатою 
виконання ним трудової функції та пов’язаних з нею виплат); 3) норми, які 
регулюють зниження цін та надання безоплатних послуг (нормативне 
регулювання соціального захисту державних службовців, що пов’язується з 
компенсацією їм певних видів послуг з боку держави); 

– деталізація змісту особливостей національного законодавства у сфері 
соціального захисту державних службовців, якими є: по-перше, відсутність 
належної систематизації; по-друге, велика кількість нормативних актів, які 
разом з регулюванням інших відносин, що складаються під час проходження 
державної служби, регулюють і положення соціального захисту державних 
службовців та членів їхніх сімей; по-третє, чисто декларативний характер 
деяких норм; по-четверте, відсутність механізму запровадження окремих норм 
у життя та наявність багатьох прогалин і недоробок у чинному законодавстві. 
Крім того, більшість нормативно-правових актів прийнято до проголошення 
Конституції України та не відповідає реаліям сьогодення; 

– характеристика об’єкта соціального захисту, яка включає права та 
інтереси державних службовців, котрі вступають у трудові відносини з 
органами виконавчої влади, місцевого самоврядування для вирішення 
конкретних завдань держави, виконуючи певні функції в межах закріплених 
законом організаційно-владних повноважень. Основна мета соціального 
захисту – забезпечення належних умов життя та професійної діяльності 
державних службовців, недопущення порушення законності, обмеження прав і 
свобод державних службовців у процесі їх професійної діяльності. 
Безпосереднім об’єктом захисту в цьому випадку є фізичні й розумові 
здібності людини з метою їхнього збереження; 

– наукова позиція, що пошук критеріїв класифікації державних 
службовців як об’єкта соціального захисту триває в науці й практиці 
функціонування державної служби. Правильне вирішення цього питання має 
суттєве значення для науково обґрунтованого визначення особливостей 
правового статусу різних видів державних службовців, зокрема й у сфері їх 
соціального забезпечення. Логічно виважена і повна класифікація державних 
службовців надасть можливість ще точніше окреслити обсяг посадових вимог 
до державного службовця, встановити організаційно-правовий порядок 
виконання службово-трудових обов’язків, визначити необхідний та належний 
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для ефективного проходження державної служби рівень соціальної 
захищеності службовців та членів їхніх сімей; 

– формулювання поняття «об’єкт соціального захисту державних 
службовців», яке визначено як соціально-культурні і соціально-економічні 
права службовця як працівника, матеріальні блага та послуги, які надаються 
державою для забезпечення представників цієї професійної групи та членів 
їхніх сімей усією повнотою прав громадян держави та компенсації обмежень 
та заборон, що випливають з умов проходження відповідного виду державної 
служби; 

– аргументація, що правовий статус державних службовців як об’єкта 
соціального захисту є сукупністю їхніх прав, обов’язків, морально-правових 
вимог, гарантій у сфері отримання матеріальних благ та послуг, які надаються 
державою для забезпечення цієї професійної групи всією повнотою прав 
громадян держави та компенсації обмежень та заборон, що витікають з умов 
проходження державної служби. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 
тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі можуть 
бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для розробки проблемних питань 
соціального захисту державних службовців надалі; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 
нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 
соціальних прав державних службовців; 

– у правозастосовній діяльності – для покращення стану реалізації 
соціальних прав на різних етапах проходження служби державними 
службовцями; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 
зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій 
та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Право 
соціального забезпечення», «Проблеми соціального забезпечення України», у 
вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 
занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі 
підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 
літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 
права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 
особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 
Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на 
всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 
«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 
науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.), «Актуальні проблеми 
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реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 
2017 року), «Реформування національного та міжнародного права: 
перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 року), «Актуальні 
проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25–
26 січня 2019 року), «Верховенство права у процесі державотворення та 
захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 2019 року), «Право як 
ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15–16 лютого 2019 року), 
«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку 
та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення в одноосібній монографії, 18 статтях, опублікованих у 
наукових фахових виданнях України, 6 статтях – у наукових виданнях іншої 
держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 
вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 17 підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
449 сторінок, з яких основного тексту – 380 сторінок. Список використаних 
джерел складається із 406 найменувань і займає 44 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика державних 
службовців як об’єкта соціального захисту» складається з чотирьох 
підрозділів та присвячений визначенню фундаментальних основ правового 
статусу державного службовця як об’єкта соціального захисту, а також 
з’ясуванню проблем класифікації державних службовців у зазначеному 
контексті. 

У підрозділі 1.1 «Місце та особливості державних службовців серед 
інших об’єктів соціального захисту» відзначено, що соціальний захист являє 
собою складну, багатогранну та неодноманітну категорію, вплив якої 
розповсюджується на різні об’єкти. Пояснюється це різноманітністю 
населення країни в цілому, де ті чи інші групи виконують власну соціальну 
роль та мають специфічний правовий статус. Однією з подібних груп є 
державні службовці. Ця частина населення країни також виступає об’єктом 
соціального захисту, в системі якого вона займає власне, особливе місце. При 
цьому специфіка соціального захисту державних службовців є двосторонньою, 
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адже обумовлена як особливостями самого механізму соціального захисту у 
цій сфері, так і правовим статусом державних службовців. 

Проведене дослідження дає змогу говорити про те, що підходи до 
розуміння соціального захисту на сьогодні різноманітні. Одні вчені вважають 
цю категорію інститутом, другі – функцією держави, треті – комплексом 
заходів організаційного, економічного та іншого характеру. Водночас, на наш 
погляд, при розкритті змісту цієї категорії необхідно першочергову увагу 
звертати на її конституційно-правове походження. Так, враховуючи 
гуманістичну орієнтованість функціонування держави, зазначено, що 
соціальний захист – це, в першу чергу, її обов’язок із забезпечення добробуту 
населення. Подібний обов’язок підкріплено законодавчим базисом та 
виражається у вигляді комплексу спеціальних заходів. При цьому в систему 
останніх входять не тільки заходи правового, але й організаційного та 
економічного характеру, що говорить про багатогранність усієї категорії 
соціального захисту. 

Отже, формуючи проміжний висновок, відзначено, що соціальний захист 
– це визначений Конституцією, гарантований системою правових норм 
обов’язок держави із забезпечення добробуту населення країни, можливості 
реалізації наданих прав та свобод, духовних та матеріальних потреб, що 
виражається у здійснюваній уповноваженими органами державної влади 
системі правових, організаційних і економічних заходів та засобів. 

У підрозділі 1.2 «Поняття державного службовця як об’єкта 
соціального захисту» підкреслено, що, з одного боку, державним службовцям 
гарантовано комплекс заходів соціального захисту, що передбачено для всіх 
працівників, з іншого – соціальний захист закріплений у нормах спеціального 
законодавства, зокрема Закону України «Про державну службу». Такий 
подвійний соціальний захист обумовлений професійною діяльністю 
державних службовців. 

Обґрунтовано, що об’єктом соціального захисту виступають права та 
інтереси державних службовців, які вступають у трудові відносини з органами 
державної влади, місцевого самоврядування для вирішення конкретних 
завдань держави, виконуючи певні функції в межах закріплених законом 
організаційно-владних повноважень. Безпосереднім об’єктом захисту в цьому 
випадку є фізичні й розумові здатності людини з метою їхнього збереження. 
Акцентовано увагу на тому, що подальше удосконалення поняття державних 
службовців як об’єктів соціального захисту немислиме без нормативно-
правового закріплення поняття державного службовця як об’єкта соціального 
захисту та загальної кодифікації чинного законодавства про державну службу. 

У підрозділі 1.3 «Особливості правового статусу державного 
службовця як об’єкта соціального захисту» зауважено, що соціальний статус 
є комплексною категорією, яка через певну сукупність елементів відображає 
положення конкретного суб’єкта у певній системі. Окрім того, саме статус 
містить найбільш важливі характеристики суб’єкта, особливості його 
функціонування. Щодо правового статусу, то він, як уже зазначалось, є 
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похідним від соціального та надає більш точну характеристику суб’єкта у 
певних правовідносинах. На сьогодні у юридичній літературі сформовано 
чималу кількість підходів щодо тлумачення цієї наукової категорії. 

Змістом статусу державного службовця як об’єкта соціального захисту 
слід вважати нормативно встановлену складну, динамічну і диференційовану 
систему елементів, необхідних для якісного, ефективного виконання ним 
певних функціонально-посадових завдань та забезпечення належного рівня 
життя державних службовців і членів їхніх сімей у разі настання певних 
соціальних ризиків. 

Тісна взаємодія галузевого й спеціального правового статусу державного 
службовця у царині соціального захисту полягає в тому, що державний 
службовець не тільки має загальні права й обов’язки працівника у сфері 
соціального захисту, встановлені загальними нормами законодавства у сфері 
соціального забезпечення, але й свої специфічні. 

Підбиваючи підсумки, відзначено, що до ключових особливостей 
правового статусу державних службовців як об’єкта соціального захисту слід 
віднести такі: характеризується відсутністю належної систематизації 
законодавчого регулювання соціального захисту державних службовців; 
визначається нормами загальнотрудового та спеціального законодавства, 
тобто через дотримання принципу єдності та диференціації правового 
регулювання; має розширений порівняно з іншими об’єктами соціального 
захисту перелік соціальних гарантій; перелік елементів соціального захисту 
може змінюватися залежно від того, в якому органі державної влади 
проходить службу державний службовець. 

У підрозділі 1.4 «Проблема класифікації державних службовців як 
об’єкта соціального захисту» наголошено, що наукові позиції щодо видів 
державної служби хоча й відрізняються, проте відмінність між ними не є 
кардинальною. Більшість дослідників в основу класифікації покладають або 
приналежність органу, в якому працюють державні службовці, до однієї із 
трьох гілок влади, або специфіку характеру чи функцій діяльності органу 
публічної влади. Говорячи про класифікацію державних службовців як об’єкта 
соціального захисту, зазначено, що слід виходити саме з останнього критерію, 
тобто специфіки функціонального призначення діяльності державних органів, 
яке відображає особливості умов праці у тих чи інших органах публічної 
влади, що зі свого боку дає підстави для визначення особливостей соціального 
захисту різних груп державних службовців. 

Розділ 2 «Концептуальні основи соціального захисту державних 
службовців в Україні» складається з чотирьох підрозділів та присвячений 
аналізу структури концептуальних основ соціального захисту державних 
службовців, мети, завдань, функцій, принципів та рівнів соціального захисту 
державних службовців. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та структура концептуальних основ 
соціального захисту державних службовців» відзначено, що елементами, які 
забезпечують можливість реалізації змісту соціальної держави, є такі: мета 
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соціальної держави, завдання та призначення соціальної держави. Саме вони 
повинні належати до концептуальних основ соціального захисту державних 
службовців як такі, що відображуватимуть їх внутрішні сутнісні властивості. 
Враховуючи те, що соціальний захист є явищем похідним та нерозривно 
пов’язаним із соціальною державою і стосується реалізації нею її соціальної 
функції, доцільно до числа концептуальних основ соціального захисту 
державних службовців попередньо віднести такі положення, як його завдання, 
мета та призначення. 

Обґрунтовано, що державна влада, відображуючи відповідні цінності, 
намагається реалізувати їх через певну систему заходів, рішень і дій шляхом 
державного управління країною, окремими галузями економіки та сферами 
суспільства. І така діяльність політичної (державної) влади, яка є втіленням 
держави, будучи заснованою на певних, бажано демократичних цінностях, 
спрямовується на досягнення завдань, мети та призначення останньої. 

З’ясовано, що структура концептуальних основ соціального захисту 
державних службовців являє собою складне системне утворення, яке 
складається із двох блоків – цільового та функціонального, кожний з яких 
охоплює відповідні за властивостями та значенням для формування і 
здійснення соціального захисту державних службовців основи. Так, цільовий 
блок основ – це мета, завдання та призначення соціального захисту державних 
службовців. Він визначає внутрішні властивості цього різновиду соціального 
захисту та відображає його зв’язок із соціальною державою і її соціальною 
політикою. Зі свого боку до функціонального блоку основ соціального захисту 
державних службовців доцільно віднести його принципи, функції, а також 
рівні реалізації. Цей блок формує підґрунтя для формування та організації 
захисту державних службовців як певної діяльності з управління вказаною 
сферою, визначає зміст конкретних напрямів його реалізації. 

У підрозділі 2.2 «Мета та принципи соціального захисту державних 
службовців» підкреслено, що мета та принципи соціального захисту 
державних службовців, як і сам соціальний захист, не є ізольованими від 
інших явищ соціальної сфери. Вони всі взаємопов’язані та взаємодіють між 
собою, знаходячись у відносинах взаємозалежності та взаємної обумовленості. 
Тобто між ними існують сталі зв’язки і відношення, які передбачають те, що 
соціальний захист, з одного боку, успадковує певні властивості тих явищ, які 
лежать у його основі (соціальна держава, соціальна функція держави, 
соціальна політка держави), а з іншого – транслює свою специфіку тим 
явищам, які він охоплює або які є його складовими (соціальне забезпечення). 
Відповідно певні властивості явищ, якими обумовлений соціальний захист, 
впливають на визначення його мети та засад, на яких він базується, адже і 
мета, і принципи соціального захисту мають бути пов’язані та відповідати меті 
й засадам цих явищ (меті та засадам соціальної держави, меті і принципам 
соціальної політки держави), забезпечувати їх реалізацію. 

Таким чином, у змісті тих явищ соціального характеру, завдяки яким 
віднаходять своє втілення основоположні моменти, котрі й визначають 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 

державу саме як соціальну, а також явищ, які сприяють реалізації її функцій, 
повинні знайти своє відображення та відтворення ознаки соціальної держави, 
зокрема її мета та засади. Саме у спосіб, коли явища, які забезпечують 
реалізацію свого похідного витоку (соціальної держави), відображають її 
властивості як базового явища, закріплюють їх та транслюють у соціальне 
середовище, і відбувається реалізація тієї особливої форми публічної влади, 
якою є соціальна держава. У той же час у змісті вказаних явищ як їх 
визначальні риси (мета, принципи, завдання, функції) повинні відтворюватися 
риси соціальної держави. Схожий зв’язок простежується між соціальною 
функцією держави, її соціальною політикою та соціальним захистом, його 
метою та принципами. Саме тому під час їх дослідження як основу аналізу 
враховано зміст та значення таких визначальних рис явищ соціального буття 
держави та суспільства, як мета та принципи соціальної держави, мета та 
принципи її соціальної функції і соціальної політки, мета та принципи 
соціального забезпечення. 

Виділено особливості принципів соціального захисту досліджуваної 
категорії працюючих громадян України, зокрема це: 1) основні, базові, вихідні 
положення, на яких ґрунтується концепція соціального захисту державних 
службовців як певна теоретична концепція, обумовлена основоположними 
складовими сутності соціальної держави та її соціальної політики; 2) 
підґрунтя, яке покладено в основу здійснення діяльності щодо соціального 
забезпечення основних прав цієї категорії працівників у формі соціального 
страхування, державного забезпечення, надання соціальних пільг, послуг 
допомоги цій категорії працюючих громадян України; 3) визначальні 
критерії, якими слід керуватися при визначенні способів, методів здійснення 
соціального захисту державних службовців, а також оцінки відповідності 
здійснюваної у цій сфері діяльності загальній концепції соціального захисту 
державних службовців, яка є відображенням окремого напряму здійснення 
соціальної політки держави. 

У підрозділі 2.3 «Завдання та функції соціального захисту державних 
службовців» відзначено, що такі явища, як завдання та функції, 
характеризують ті зовнішні прояви існування цієї системи, які безпосередньо 
спрямовані на забезпечення соціальних прав особи, їх захист та гарантування. 

Наголошено, що завдання соціального захисту державних службовців 
виступають у формі конкретних дій, які мають бути вчинені уповноваженими 
на здійснення соціального захисту цієї категорії осіб суб’єктами задля 
досягнення його мети. Метою соціального захисту державних службовців 
нами було визначено забезпечення основних їх соціальних прав, що включає 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, захист родини, соціальну 
справедливість і соціальну захищеність (належну оплату праці, житлове і 
пенсійне забезпечення), а також вільний розвиток державних службовців і 
реалізацію ними їх здібностей як невід’ємної складової формування 
соціального і трудового потенціалу державної служби, забезпечення їх 
соціальної безпеки. Отже, саме на забезпечення перетворення вказаних 
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положень у реальний стан – стан соціальної захищеності державних 
службовців – і мають бути спрямовані відповідні завдання соціального захисту 
цієї категорії осіб. 

Залежно від спрямованості завдання соціального захисту державних 
службовців поділено на такі види: загальні завдання соціального захисту 
державних службовців – спрямовані на соціальний захист соціально-
економічних та культурних прав державних службовців як громадян України; 
спеціальні завдання соціального захисту державних службовців – спрямовані 
на соціальний захист їх як осіб із специфічним правовим статусом. Але 
зауважено, що між ними немає суперечностей, оскільки ці види завдань 
соціального захисту державних службовців доповнюють один одного, 
сприяючи максимально повній та всебічній реалізації мети соціального 
захисту цієї особливої категорії працюючого населення України. 

До загальних завдань соціального захисту державних службовців 
належать такі: забезпечення стабільності соціально-економічного становища 
державних службовців, узгодження соціальної політики щодо державних 
службовців з політикою у сфері зайнятості, фінансово-економічною та 
податковою політикою; забезпечення державним службовцям прожиткового 
мінімуму відповідно до їх потреб та сучасного соціально-економічного 
розвитку України; надання матеріальної допомоги тим державним 
службовцям, які з огляду на об’єктивні причини потребують її, а також 
надання соціальної допомоги непрацездатним і найбільш соціально 
незахищеним державним службовцям; визначення стандартів і підвищення 
якості та доступності для державних службовців соціальних послуг і 
фінансових умов їх надання; зменшення негативного впливу соціально-
економічних ризиків, що знижують життєвий рівень державних службовців, 
шляхом підвищення державних соціальних гарантій державним службовцям та 
їхнім сім’ям; проведення ефективної політики зайнятості та соціального 
страхування державних службовців, зокрема пенсійного; створення умов, що 
дозволяють державним службовцям отримати робоче місце та заробляти на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, перебуваючи на державній 
службі, що сприяє державним службовцям у підтриманні свого добробуту 
завдяки власній праці; забезпечення задоволення визначеного мінімуму потреб 
державних службовців у реалізації їх соціально-економічних та соціально-
культурних прав у сфері освіти, медичної допомоги, екологічної безпеки, 
особистої безпеки тощо. 

Враховуючи специфіку соціального захисту державних службовців і як 
громадян України, і як особливої категорії працюючих осіб, залежно від ролі 
функції соціального захисту державних службовців поділено на: загальні 
функції соціального захисту державних службовців – спрямовані на 
соціальний захист соціально-економічних та культурних прав державних 
службовців як громадян України; спеціальні функції соціального захисту 
державних службовців – спрямовані на соціальний захист їх як осіб зі 
специфічним правовим статусом. 
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У підрозділі 2.4 «Рівні соціального захисту державних службовців в 
Україні» доведено, що залежно від соціально-економічної структури 
суспільства та організації державного управління соціальний захист 
державних службовців в Україні має такі рівні реалізації: 1) національний 
рівень соціального захисту державних службовців; 2) галузевий рівень 
соціального захисту державних службовців; 3) територіальний рівень 
соціального захисту державних службовців; 4) локальний рівень (рівень 
державних підприємств, установ, організацій) соціального захисту державних 
службовців; 5) індивідуальний рівень соціального захисту державного 
службовця. 

Зроблено висновок, що певні процеси, які, безумовно, пов’язані і 
стосуються забезпечення соціального захисту працівників, у тому числі і 
державних службовців, реалізуються на відповідних рівнях, а саме: 
національному, галузевому, територіальному, локальному. Враховуючи 
зв’язок інституту соціального діалогу та колективних угод із соціальним 
захистом, цілком обґрунтовано можна вести мову про те, що як ціле 
(соціальний захист), так і його частина (соціальний діалог та колективні угоди) 
мають ті ж самі рівні своєї реалізації. 

Розділ 3 «Зміст соціального захисту державних службовців в 
Україні» складається з трьох підрозділів та присвячений дослідженню 
напрямів, форм, засобів та методів соціального захисту державних службовців 
в Україні, а також характеристиці складових елементів механізму правового 
забезпечення соціального захисту державних службовців. 

У підрозділі 3.1 «Напрями та форми соціального захисту державних 
службовців в Україні» на основі підсумку дослідження премій, які 
виплачуються державним службовцям, зроблено висновок, що ними є одна з 
форм грошового заохочення державних службовців у службовій діяльності, 
яка полягає у виплаті в грошовій формі один раз на рік, місяць чи квартал за 
результатами оцінювання службової діяльності та виявлення ініціативності у 
роботі, якості та терміновості виконання завдань, виконання додаткового 
обсягу завдань. 

Матеріальний напрям соціального захисту державних службовців – це 
виплата їм надбавок, доплат, премій та компенсацій. Кожна із зазначених 
форм характеризується притаманними лише їй особливостями. Так, надбавки 
виплачуються державним службовцям згідно з чіткими прозорими критеріями 
з урахуванням посади, яку вони обіймають, їх професійної компетентності, 
професійної підготовки та строку служби. Близьким за сутністю видом 
матеріального напряму соціального захисту державних службовців є доплати. 
Як і надбавки, доплати виплачуються як складова заробітної плати. Але, на 
відміну від надбавок, для одержання доплати державний службовець має 
відпрацювати понад встановлену норму праці. Компенсація, яка виплачується 
державним службовцям, має форму не відшкодування, а доплати. При цьому 
чинним законодавством передбачено лише один випадок надання державним 
службовцям компенсацій – у разі якщо їх службові обов’язки передбачають 
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доступ до державної таємниці. Специфіка премій державних службовців 
пов’язана зі спеціальним законодавством, прийнятим для урегулювання цього 
питання. У ньому чітко визначені граничні розміри як премій конкретного 
державного службовця, так і загального розміру премій, які можуть бути 
виплачені в межах конкретного органу. Варто також враховувати, що розмір 
премій кожного службовця визначається безпосередньо керівником державної 
служби. 

Виявлено, що формою оздоровчо-рекреаційного напряму соціального 
захисту державних службовців є грошова допомога при наданні щорічної 
основної оплачуваної відпустки. Грошова допомога при наданні щорічної 
основної оплачуваної відпустки – це вид оздоровчо-рекреаційного напряму 
соціального захисту державних службовців, який обраховується в розмірі 
середньомісячної заробітної плати з урахуванням посадового окладу 
державного службовця, надбавок, доплат, премій та компенсацій. 

У підрозділі 3.2 «Засоби та методи соціального захисту державних 
службовців в Україні» відзначено, що методи соціального захисту визначають 
і систему відповідних засобів. Саме завдяки аналізу засобів соціального 
захисту можна проаналізувати норму права щодо можливостей її реалізації та 
правильного закріплення у законодавчому приписі. Дослідження засобів 
соціального захисту дозволить краще зрозуміти їх особливості, що вплине й на 
практичне застосування через обрання більш доцільного та дієвого виду 
соціального захисту. Засоби соціального захисту мають і науково-теоретичне 
значення, оскільки це надає можливість виокремити їх у системі та механізмі 
соціального захисту державних службовців. 

З урахуванням сутності засобів соціального захисту державних 
службовців та їх спрямованості виділено їх класифікацію залежно від етапу 
розвитку суспільних відносин з державними службовцями: 1) засоби 
соціального захисту під час прийняття на державну службу: щодо рівності 
умов конкурсу на зайняття посади; щодо заборони дискримінації; 2) засоби 
соціального захисту під час здійснення державної служби: щодо диференціації 
оплати праці; щодо тривалості робочого часу; щодо забезпечення умов 
здійснення державної служби; 3) засоби соціального захисту у разі 
припинення державної служби, що пов’язані з правомірним звільненням з 
роботи. 

Встановлено, що методи соціального захисту державних службовців – це 
систематизоване об’єднання правових форм, способів та засобів впливу 
уповноважених державою органів влади на суспільні відносини у сфері 
соціального захисту державних службовців шляхом діяльності щодо реалізації 
норм права з метою зменшення ймовірності настання соціальних ризиків та їх 
негативних наслідків для державних службовців. 

У підрозділі 3.3 «Механізм правового забезпечення соціального захисту 
державних службовців в Україні» виокремлено особливості норм такого 
різновиду механізму правового забезпечення соціального захисту державних 
службовців, як пенсійне забезпечення державних службовців: 1) поступово 
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зрівнювальний характер (зміна правил пенсійного забезпечення державних 
службовців передбачає застосування однакових з іншими категоріями 
працюючих осіб правил нарахування пенсій); 2) диференційований характер 
(державні службовці залежно від наявності достатньої кількості стажу 
державної служби на дату набрання чинності Законом України «Про державну 
службу» № 889-VIII можуть використовувати різні правила нарахування 
розміру пенсій); 3) стимулюючий характер (пенсійне забезпечення державних 
службовців покликане стимулювати обрання державної служби як сфери 
діяльності висококваліфікованих працівників). 

Резюмовано, що механізм правового забезпечення соціального захисту 
державних службовців має досить складну структуру, елементи якої 
спрямовані на забезпечення соціального захисту відповідної категорії осіб за 
наявності підстав з різною правовою природою для такого захисту. 
Найвагомішими способами забезпечення соціального захисту є пенсійне 
забезпечення та матеріальне забезпечення, пов’язане із безпосереднім 
виконанням трудової функції. Водночас дія механізму правового забезпечення 
соціального захисту державних службовців може поширюватись і на інші 
правовідносини, встановлюючи, зокрема, можливість надання державним 
службовцям безоплатних послуг. 

Розділ 4 «Система правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців в Україні» складається з чотирьох підрозділів, у яких 
розглянуто специфіку видів правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців в Україні, а також підстави виникнення, зміни та 
припинення таких правовідносин. 

У підрозділі 4.1 «Поняття та особливості правовідносин у сфері 
соціального захисту державних службовців в Україні» вказано, що 
правовідносини – це системний, усвідомлений та логічно упорядкований 
соціальний взаємозв’язок, що виникає на основі норм права між суб’єктами 
права щодо реалізації відповідних прав та обов’язків, їх забезпечення та 
захисту з метою задоволення конкретних інтересів таких суб’єктів права, а 
також підтримання соціального порядку. 

Соціальний захист може здійснюватися лише комплексно, а отже, 
однією стороною обов’язково має бути держава, що забезпечує саме рівність 
і справедливість розподілу соціальних благ. Однак із цього твердження 
виходить, що владним суб’єктом може бути будь-яка фізична або ж 
юридична особа, а це некоректно. Також слід наголосити на спірності 
визначеної мети діяльності щодо соціального захисту. Стабільне соціальне 
положення є лише наслідком перебування у таких правовідносинах, проте не 
ключовою його метою щодо зменшення негативних наслідків від настання 
соціальних ризиків. 

Правовідносини у сфері соціального захисту державних службовців 
характеризуються власними особливостями. З метою найбільш глибокого 
розкриття сутності кожної з таких особливостей слід надати їх класифікацію. 
Серед усіх можливих критеріїв класифікації ознак найбільш доречним у межах 
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цього дослідження є поділ на загальні та спеціальні. Загальні ознаки 
характерні для усіх правовідносин, що виникають із державними службовцями 
та дозволяють визначити спільне між ними та соціальним захистом. Щодо 
спеціальних ознак, то саме вони, враховуючи зміст соціального захисту, його 
види та види державних службовців, визначають відмінні риси, що свідчать 
про самостійність досліджуваної теми та виділяють ті особливості, які 
впливають на саму сутність соціального захисту державних службовців та 
його межі. 

Держава у правовідносинах у сфері соціального захисту державних 
службовців виконує одразу декілька функцій, що й забезпечує поліаспектність 
її впливу. Так, насамперед, вона є владним суб’єктом, оскільки саме від її імені 
державні службовці здійснюють свої повноваження, від якості яких залежить і 
службове просування та відповідно й рівень соціального захисту. Також 
держава виступає у ролі роботодавця в особі відповідного державного органу. 
Такий орган здійснює оплату праці державного службовця, визначає 
санаторно-лікувальні заклади та розміри премій, забезпечує охорону праці та 
порядок відпусток, що, власне, є діями, спрямованими на соціальний захист 
службовця. Відповідно у цих видах правовідносин держава виступає 
безпосереднім та необхідним їх учасником, без якого вони б не могли 
виникнути. 

У підрозділі 4.2 «Види правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців в Україні» встановлено, що питання видів 
правовідносин у сфері соціального захисту державних службовців ґрунтується 
на загальнотеоретичних уявленнях про види правовідносин у сфері 
соціального забезпечення, що надало можливість виділити необхідні види 
правовідносин у межах досліджуваної теми. Досить значна кількість 
виявлених критеріїв пояснюється значними науковими здобутками у цій сфері. 
Разом з тим, доцільно проводити надалі аналіз у межах наведених 
диференціацій, оскільки збільшення кількості критеріїв не дозволяє досягти 
належного рівня пізнання з метою його практичного використання. 

Оскільки дотримання прав державних службовців на соціальний захист 
та надання належної можливості їх реалізації має важливе значення, 
актуальною є необхідність проведення надалі досліджень елементів та видів 
відповідних правовідносин, що забезпечить формування необхідного рівня 
наукового підґрунтя для якісного удосконалення законодавства в цій сфері, 
результатом якого стане запровадження належного рівня реалізації 
державними службовцями права на соціальний захист. 

У підрозділі 4.3 «Структура правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців» обґрунтовано, що суб’єктами правовідносин у сфері 
соціального захисту державних службовців є: 1) суб’єкти, які реалізують своє 
право на соціальний захист. До цієї категорії можуть належати безпосередньо 
державні службовці, які з огляду на настання певного юридичного факту 
отримали можливість реалізувати своє право на соціальний захист; 2) 
суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні реалізації права на соціальний 
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захист. До цієї категорії суб’єктів належить держава в особі різних державних 
органів, які через надані їм повноваження беруть участь у забезпеченні 
реалізації державними службовцями права на соціальний захист, до яких, 
серед інших, входять державні органи, які є місцем проходження служби та по 
суті роботодавцями, Пенсійний фонд України, Державна соціальна служба 
України. 

Аргументовано, що об’єктом правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців є матеріальні блага у вигляді грошових виплат, 
здійснюваних суб’єктом, на якого покладено обов’язок щодо забезпечення 
соціального захисту окремого державного службовця, з метою отримання яких 
державний службовець вступає у відповідні правовідносини. 

Змістом правовідносин у сфері соціального захисту державних 
службовців слід вважати систему прав та обов’язків суб’єктів правовідносин з 
метою впливу на об’єкт правовідносин, а також поведінку відповідних 
відносин у межах визначених прав та обов’язків. При цьому обмеження 
законодавчими рамками можливої поведінки є обґрунтованим з огляду на той 
факт, що вихід за встановлені межі наданих прав не можна вважати 
правомірним впливом на об’єкт правовідносин, який може забезпечити 
необхідний результат. 

У підрозділі 4.4 «Підстави виникнення, зміни та припинення 
правовідносин у сфері соціального захисту державних службовців» вказано, 
що правовідносини з державними службовцями мають і адміністративні 
елементи управління, а отже, усі зміни у них, їх підстави та наслідки повинні 
бути чітко визначені у законодавстві. Відповідно дослідження норм права, які 
визначають такі підстави, дозволить зрозуміти, чи існують у законодавстві 
прогалини та колізії між реалізацією різних змін. Важливо наголосити, що 
зміни можуть стосуватися різних видів правовідносин у межах соціального 
захисту та часто відбуваються одночасно, що вказує на необхідність аналізу 
щодо комплексності й ефективності механізму втілення таких змін. 

Зі свого боку припинення правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців означає відсутність матеріального й соціального 
забезпечення з боку держави. Саме тому такі підстави повинні мати виключно 
правовий характер і, як наслідок, прозорі механізми притягнення до 
відповідальності та можливості захистити право на соціальний захист. Це 
дослідження через аналіз наукових позицій та законодавчих приписів надасть 
змогу визначити, чи усі підстави припинення є правомірними, а також і те, чи 
пов’язане завершення державної служби з припиненням відповідних 
правовідносин з їх соціального захисту. 

Відзначено, що існують такі підстави виникнення правовідносин у сфері 
соціального захисту державних службовців: 

1) набуття статусу члена сім’ї державного службовця: 
− факт вступу у шлюб; 
− факт народження чи усиновлення дитини, встановлення опіки чи 

піклування; 
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2) видання акта про призначення на посаду: 
− юридичний факт проходження конкурсу громадянином України; 
− юридичний факт проходження співбесіди та спеціальної перевірки 

кандидатом на посаду державного службовця; 
− юридичний факт підписання контракту державним службовцем та 

суб’єктом призначення; 
3) складання присяги державного службовця: 
− факт відсутності ознайомлення державного службовця із наказом про 

звільнення після завершення строку випробування. 
Особливістю підстав виникнення правовідносин у сфері соціального 

захисту державних службовців є обов’язкова воля суб’єктів щодо такого 
виникнення. Так, наприклад, особа самостійно подає заяву на участь у 
конкурсі, а суб’єкт призначення приймає рішення та видає відповідний акт. 
Воля осіб може проявлятись як у діяльності, так і в бездіяльності, тобто 
відсутності наказу про звільнення після завершення випробування. Крім того, 
важливим чинником є відсутність зовнішнього впливу на діяння суб’єктів 
правовідносин, що забезпечується проведенням конкурсу та існуванням 
спеціалізованої комісії. Оскільки правовідносини виникають саме в межах 
державної служби, то самі варіанти вибору, щодо яких проявляється воля 
суб’єктів, є визначеними законодавчо. Це дозволяє зменшити рівень 
суб’єктивізму та забезпечити правову основу виникнення правовідносин. Саме 
тому й існують заборони стосовно дискримінації та визначено наслідки 
погодження або ж непогодження контракту чи прийняття присяги. На відміну 
від зміни та припинення правовідносин, які можуть наставати й без волі осіб 
та мати характер події, саме наявність волі є головним критерієм 
правомірності виникнення правовідносин у сфері соціального захисту, а 
необхідність у ній пояснюється дотриманням конституційних прав людини 
щодо свободи дій та права на працю. 

Розділ 5 «Удосконалення соціального захисту державних службовців 
в Україні» складається з двох підрозділів, у яких розглянуто недоліки та 
проблеми соціального захисту державних службовців, на основі чого надано 
пропозиції щодо їх вирішення, зокрема з урахуванням позитивного 
зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 5.1 «Сучасний стан соціального захисту державних 
службовців в Україні: позитивні та негативні аспекти і шляхи 
удосконалення» аргументовано, що слід вдосконалити нормативно-правове 
регулювання дострокового отримання чергового рангу. При цьому потрібно 
враховувати, що кількість та перелік таких підстав будуть залежати від 
напряму діяльності державного органу. Саме тому необхідним є визначення 
відповідної процедури, що буде затверджена постановою Кабміну. Так, 
постанова Кабміну «Про затвердження Порядку дострокового отримання 
державним службовцем чергового рангу» обов’язково має містити такі 
норми права: 1. Керівники державних органів повинні до першого грудня 
кожного року створити та подати на затвердження до Кабміну Перелік 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


23 

особливих досягнень для отримання чергового рангу достроково. Цей 
Перелік дозволить закріпити чіткий список необхідних дій, а також зробити 
його більш стабільним та прогнозованим, оскільки зміни вноситимуться 
лише раз на рік. Крім того, така інформація буде загальнодоступною, що 
сприятиме забезпеченню рівності серед державних службовців та 
виступатиме засобом їх мотивації, а отже, й покращення рівня соціального 
захисту. 

Необхідним є встановлення у зазначеному Порядку такої підстави 
дострокового присвоєння чергового рангу, як виконання особливо 
відповідальних завдань. Її потрібно визначити так: «Виконання особливо 
відповідального завдання – це виконання державним службовцем поставлених 
безпосереднім керівником таких завдань, від правильної реалізації яких 
залежить або безпека життя та здоров’я населення, або комплексне втілення 
мети функціонування даного державного органу, або збереження державної 
таємниці, або нівелювання загрози національній безпеці, або створення 
перешкод для здійснення злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку, або в результаті реалізації яких було покращено 
рівень євроінтеграції та міжнародних зв’язків України». Таким чином, 
внесення цих змін до законодавства дозволить зміцнити довіру до державної 
служби, а також підвищити надійність соціального захисту, що надається 
державою, та зробити наданий рівень соціального захисту 
конкурентоспроможним. 

У нинішніх умовах неможливість перерахунку пенсії для державних 
службовців-пенсіонерів робить розмір їх пенсійного забезпечення 
невідповідним сучасним економічним умовам, а отже, він не здатний 
забезпечувати навіть мінімальні потреби щодо існування. Крім того, 
відсутність стабільності та розумних очікувань стосовно права на перерахунок 
безпосередньо порушує права таких державних службовців не лише щодо 
пенсії, але й щодо свободи дій, права на життя та охорону здоров’я та, власне, 
права на захист, оскільки це здійснюється саме на рівні закону та стосується 
усіх державних службовців. 

У підрозділі 5.2 «Характеристика зарубіжного досвіду соціального 
захисту державних службовців та можливість його адаптації в Україні» 
вказано, що з метою впровадження досвіду Франції доцільно частину першу 
статті 54 Закону України «Про державну службу» викласти у такій редакції: 

«1. Державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом 
Міністрів України, може надаватися службове житло. 

У випадку відсутності службового житла державний орган, у якому 
державний службовець проходить службу, зобов’язаний орендувати житло для 
забезпечення ним державних службовців та членів їхніх сімей або за їхнім 
бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайм (найм) житлового 
приміщення. Розмір і порядок виплати державним службовцям грошової 
компенсації за піднайм (найм) ними житлових приміщень визначаються 
Кабінетом Міністрів України.». 
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Відзначено, що можливість реалізації та ефективність відповідного 
підходу підтверджується не лише досвідом Франції щодо забезпечення 
соціального захисту державних службовців, але і власним досвідом України 
стосовно надання відповідних компенсацій військовослужбовцям. 

Впровадження таких компенсацій дозволить значно підвищити престиж 
державної служби загалом та покращити рівень соціального захисту 
державних службовців шляхом надання можливості реалізації права на житло. 
У цьому випадку важливою також є можливість зменшення корупційних 
ризиків під час проходження державної служби окремою особою, оскільки 
одне з її основоположних прав буде забезпечено. 

Підсумовано, що постійне удосконалення суспільних відносин 
соціального захисту державних службовців є підставою для стабільного 
розвитку правового регулювання у цій сфері, вектором якого слугує 
позитивний зарубіжний досвід. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 
аналізу чинного національного соціального законодавства та здобутків у 
правовій доктрині соціального забезпечення розкрити проблеми 
соціального захисту державних службовців, а також розробити пропозиції 
щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 
нижченаведені основні висновки. 

1. Державні службовці – це особлива категорія працівників, які 
здійснюють свою трудову діяльність від імені держави та задля реалізації її 
функцій. Тобто на них покладається реалізація державної компетенції в тих чи 
інших сферах суспільного життя. Саме тому характерним для державних 
службовців є: по-перше, наявність трудових відносин з органом державної 
влади; по-друге, наявність чітко визначеної законом компетенції, вираженої у 
вичерпному наборі повноважень; по-третє, наявність тісного правового зв’язку 
із займаною посадою, що пов’язано з особливою системою покладених на цю 
категорію осіб прав і обов’язків. 

2. Наголошено, що відповідно до свого правового статусу у сформованій 
на сьогодні системі соціального захисту державних службовців можна по 
праву віднести до особливих об’єктів, адже державні службовці є 
специфічною групою населення, вони на постійній основі виконують функції 
держави в органах державної влади, у зв’язку з чим на них покладається 
додаткова відповідальність та навантаження. Щоб унеможливити руйнівний 
вплив цих факторів, держава створює особливі межі соціального опікування 
цією групою населення країни. Окрім того, специфіка місця державних 
службовців у системі соціального захисту населення пояснюється наявністю 
власної нормативно-правової бази, за допомогою якої визначаються умови, 
порядок та зміст захисту досліджуваної категорії працівників. У цьому 
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випадку йдеться про спеціальну систему законодавчих та підзаконних актів, 
які встановлюють спеціальні економічні, правові, організаційні заходи 
пенсійного, медичного та іншого виду забезпечення працівників державних 
органів.  

3. Констатовано, що правовий статус державних службовців як об’єктів 
соціального захисту у найбільш спрощеному розумінні слід тлумачити як 
сукупність законодавчо визначених елементів, які у своїй єдності є 
об’єктивним відображенням того, яке місце посідають державні службовці в 
системі об’єктів соціального захисту. Окрім того, саме правовий статус вказує 
нам на особливості та специфіку соціального захисту цієї категорії 
працівників. А отже, розглядати правовий статус державних службовців як 
об’єктів соціального захисту найбільш доцільно крізь призму його елементів, 
до яких належать такі: суб’єктивні права, юридичні обов’язки та соціальні 
гарантії. 

4. Запропоновано класифікацію державних службовців як об’єктів 
соціального захисту здійснювати таким чином: 1) соціальний захист 
державних службовців правоохоронних органів та інших органів і служб 
спеціалізованого характеру, що здійснюють діяльність із цивільного захисту 
населення; 2) соціальний захист державних службовців військових формувань 
України; 3) соціальний захист державних службовців, що працюють у судах та 
інших органах судової гілки влади, а також державних і муніципальних 
органах, які здійснюють адміністративні функції, зокрема надають 
адміністративні послуги. Відзначено, що наведений підхід до класифікації 
державних службовців як об’єкта соціального захисту не є єдино правильним, 
однак саме він найбільш змістовно пояснює те, чому певні групи державних 
службовців мають деякі особливості їх соціального захисту. 

5. Під соціальною державою запропоновано розуміти засновану на 
концепції людини як найвищої соціальної цінності форму організації і 
здійснення публічної влади, яка, з огляду на соціально-економічні можливості 
держави, реалізується в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки 
завдяки проведенню відповідно до принципу соціальної справедливості 
комплексної соціальної політики, спрямованої на забезпечення шляхом 
перерозподілу економічних благ належного рівня соціального і матеріального 
благополуччя громадян, їх соціального захисту та соціальної безпеки, 
забезпечення реалізації економічних, соціальних і культурних прав людини з 
метою підтримки та зміцнення соціально-економічної стабільності і злагоди в 
суспільстві, гармонійного збереження балансу інтересів суспільства і людини, 
гарантування та забезпечення її прав і свобод. 

6. Констатовано, що при формуванні концептуальних основ соціального 
захисту державних службовців слід враховувати функціональні та системно-
структурні зв’язки і взаємодію цього явища з такими явищами соціального 
буття, як соціальна держава, соціальна функція держави, соціальна політика 
держави. Ці явища щодо концептуальних основ соціального захисту 
державних службовців виступають, по-перше, основою для визначення змісту 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


26 

складових концептуальних основ соціального захисту державних службовців 
(мети та принципів, завдань та функцій, ролі та рівнів реалізації соціального 
захисту вказаної категорії осіб), по-друге, вони визначають спрямування 
заходів із соціального захисту державних службовців, забезпечуючи його 
відповідність змісту та сутності соціальної держави та її соціальної політики, 
по-третє, ці явища слугують критеріями встановлення відповідності 
здійснюваних у країні заходів із соціального захисту державних службовців 
чинній соціальній політиці держави в цій сфері, відповідності їх змісту 
соціальній функції держави, а також характеру та її соціальній сутності. 

7. Доведено, що мета соціального захисту державних службовців є 
складним явищем, у якому одночасно знаходять своє відображення як аспект 
бажаної якості соціальної захищеності державних службовців, так і аспект 
реалізації ними цього соціально захищеного стану на користь розвитку та 
підвищення ефективності державного управління надалі у сфері публічної, 
професійної, політично неупередженої діяльності з практичного виконання 
завдань і функцій держави. 

8. До складових мети соціального захисту державних службовців мають 
належати: 1) забезпечення основних соціально-економічних прав державних 
службовців, що включає достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, 
вільний розвиток особистості, захист родини, соціальну справедливість і 
соціальну захищеність (належну оплату праці, житлове і пенсійне 
забезпечення); 2) розвиток державних службовців і реалізацію ними своїх 
здібностей як невід’ємну складову формування соціального і трудового 
потенціалу державної служби, забезпечення їх соціальної безпеки. 

9. Щодо загальних принципів соціального захисту державних 
службовців, то до них належать такі засади: справедливість соціального 
захисту державних службовців; гуманізм соціального захисту державних 
службовців; гарантованість прав державних службовців; загальність та 
всебічність соціального захисту державних службовців; забезпечення прав і 
свобод державних службовців та гідних умов їх життя; гарантованість права 
на соціальний захист державних службовців; раціональність соціального 
захисту державних службовців; результативність соціального захисту 
державних службовців; правова визначеність соціального захисту державних 
службовців; орієнтація на потреби державних службовців; дотримання норм 
етики; дотримання балансу інтересів державних службовців, державної 
служби та держави; відповідність рівня соціального захисту державних 
службовців рівню економічного розвитку й фінансових можливостей 
держави. 

Зі свого боку спеціальними принципами соціального захисту державних 
службовців виділено такі: єдність системи соціального захисту державних 
службовців; фінансову забезпеченість задоволення основних базових потреб 
державних службовців; керованість та наукову обґрунтованість соціального 
захисту державних службовців; співпрацю, соціальне партнерство і солідарну 
відповідальність між органами-суб’єктами соціального захисту державних 
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службовців; загальність у поєднанні з диференційованим підходом до різних 
груп державних службовців; єдність системи гарантій соціального захисту 
державних службовців на всіх рівнях; гнучкість системи соціальних гарантій 
соціальних прав державних службовців; додатковий рівень соціального 
захисту державних службовців; заборону зменшення (погіршення) рівня 
соціального захисту державних службовців при прийнятті нових законів; 
відповідність обсягу соціального захисту державних службовців результатам 
праці кожного працюючого службовця; гарантований державний мінімум 
соціального захисту державних службовців. 

10. Під завданнями соціального захисту державних службовців як 
складових концептуальних основ соціального захисту цієї категорії осіб 
пропонується розуміти визначену у нормативно-правових актах систему дій та 
заходів, які необхідно здійснити органам та їх посадовим особам, 
уповноваженим на реалізацію соціального захисту державних службовців, 
задля досягнення мети соціального захисту цієї категорії працюючих громадян 
України, зміст яких обумовлений характером соціальної політики держави і 
відображає сутність призначення соціальної держави та демократичний, 
соціальний і правовий характер державного управління. 

11. Поняття «функції соціального захисту державних службовців» 
охарактеризовано як систему основних напрямів регулюючого впливу на 
суспільні відносини з приводу забезпечення соціально-економічних прав 
державних службовців та формування соціального і трудового потенціалу 
державної служби, які обумовлюються рівнем соціально-економічних умов, 
що існують у державі на певний час, та характеризують призначення 
соціального захисту державних службовців як засобу реалізації соціальної 
політики в сфері державної служби. 

12. Залежно від органу та характеру здійснюваної особою державної 
служби (в її широкому значенні) рівні соціального захисту державних 
службовців в Україні поділено на такі види: 1) соціальний захист державних 
службовців, які проходять загальнофункціональну (адміністративну) службу в 
органах представницької, виконавчої та судової влади; 2) соціальний захист 
державних службовців, які проходять спеціалізовану службу в органах 
Національної поліції, державної безпеки, прокуратури, Збройних силах, 
митниці, податкових органах; 3) соціальний захист державних службовців, які 
проходять цивільну службу в державних закладах освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я, промисловості. 

13. У рамках матеріального напряму соціального захисту державних 
службовців виділено наступні його форми: 

1) надбавки: а) надбавка за вислугу років;  
б) надбавка за ранг державного службовця; 
2) доплати; 
3) компенсації; 
4) премії. 
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У контексті соціально-побутового напряму соціального захисту 
державних службовців констатовано, що житлові проблеми державних 
службовців наразі вирішуються лише шляхом сприяння держави у придбанні 
державними службовцями власного житла. У свою чергу, надання державним 
службовцям матеріальної допомоги урегульовується належним чином. Проте у 
даному контексті варто звернути увагу на два обмеження: 1) державний 
службовець може претендувати на отримання матеріальної допомоги лише 
один раз на рік; 2) виплата матеріальної допомоги здійснюється із фонду 
оплати праці, а отже, надання даного виду соціального захисту обмежує 
керівника державної служби у наданні інших видів соціального захисту. 

Оздоровчо-рекреаційний напрям соціального захисту державних 
службовців включає лише один вид соціального захисту – грошову допомогу 
при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки. На такий вид 
соціального захисту може претендувати будь-який державний службовець 
один раз на рік, оскільки кожен державний службовець має право на 
отримання щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 30 
календарних днів. Її специфіка полягає у підрахунку суми, яка має бути 
виплачена державному службовцю. 

14. Формами соціально-побутового напряму соціального захисту 
державних службовців є: 1) надання безвідсоткового кредиту для житлового 
будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків; 
2) надання службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань – вид грошової допомоги, яка надається для вирішення 
різноманітних особистих питань один раз на рік у розмірі середньомісячної 
заробітної плати на підставі особистої заяви. 

15. Засіб соціального захисту державних службовців – це логічно 
упорядкований, соціально визначений та систематизований комплекс дій 
уповноважених державою органів влади щодо впливу на суспільні відносини 
та зміни правової дійсності шляхом застосування норм права, що містяться у 
національному законодавстві задля забезпечення належного рівня соціальної 
захищеності кожного державного службовця та членів його сім’ї. 

У межах соціального захисту державних службовців метод примусу 
може застосовуватись не лише щодо притягнення до відповідальності, а й 
стосовно дотримання тих норм, які забезпечують реалізацію соціального 
захисту. 

Метод страхування на сьогодні має незначне поширення щодо 
державних службовців, однак його використання заохочує до роботи у 
державній службі, оскільки визначає спланованість й забезпеченість 
майбутнього від соціальних ризиків. 

Метод надання соціальної допомоги є одним із найбільш типових для 
соціального захисту державних службовців, оскільки підставами для його 
застосування є побутові ситуації. 

Ознаками методів соціального захисту державних службовців як цілісної 
та взаємодоповнюючої системи є такі: 1) соціально-економічна спрямованість; 
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2) перманентність застосування; 3) необхідність у деталізації механізму 
втілення. 

16. Виведено особливості механізму правового забезпечення соціального 
захисту державних службовців у частині такого елементу відповідного 
механізму, як норми, що регулюють матеріальне забезпечення, пов’язане з 
виконанням трудової функції, а саме: 1) структурність. Матеріальне 
забезпечення, що пов’язане з виконанням трудової функції, має особливу 
структуру та складається з різних видів виплат; 2) відтворювальний характер. 
Матеріальне забезпечення, що пов’язане з виконанням трудової функції, 
спрямоване на відшкодування та компенсацію витрат праці, тобто за 
безпосереднє виконання службових обов’язків; 3) заохочувальний характер. 
Правове регулювання цього виду забезпечення встановлює правила його 
збільшення у випадку просування по службі, довгострокової служби та 
якісного виконання службових обов’язків, чим заохочує до окремих дій з 
метою покращення індивідуального соціального захисту окремого державного 
службовця. 

17. Загальними ознаками правовідносин у сфері соціального захисту 
державних службовців є такі: 1) довготривалість; 2) економічність; 
3) поліаспектність державного впливу; 4) видозмінюючий вплив соціальних 
ризиків; 5) необхідність волевиявлень; 6) діяльнісний характер. 

Спеціальними ознаками соціального захисту державних службовців є 
такі: 1) унікальність втілення; 2) ієрархічна диференційованість; 3) відсутність 
єдиної системи прав; 4) обмеженість підстав припинення. 

Правовідносини у сфері соціального захисту державних службовців 
класифіковано на такі види: 

– за предметом правового регулювання правовідносини можуть бути 
матеріальні, тобто ті, що виникають з приводу призначення пенсій, надання 
грошових допомог, компенсацій та соціальних послуг, і процедурні, 
виникнення яких пов’язується із встановленням юридичних фактів, 
реалізацією права на той чи інший вид соціального забезпечення, розглядом у 
позасудовому порядку скарг з питань, що стосуються соціального захисту 
державних службовців; 

– за характером здійснюваних функцій правовідносини можуть бути 
регулятивними, тобто такими, що виникають як результат правомірної 
поведінки суб’єктів правовідносин у сфері соціального захисту державних 
службовців, а також охоронними, які, на відміну від регулятивних, виникають 
внаслідок неправомірної поведінки відповідних суб’єктів; 

– за ступенем визначеності учасників правовідношення 
правовідносини у сфері соціального захисту державних службовців доцільно 
диференціювати на відносні, тобто такі, коли визначені всі учасники 
правовідносин, та абсолютні, у яких наявний лише один носій права, а інші 
учасники правовідносин не мають права перешкоджати йому у його реалізації; 

– за характером дії зобов’язаної особи правовідносини соціального 
захисту державних службовців можливо поділити на активні, в яких особа 
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зобов’язана вчиняти певні дії, та пасивні, в яких особі належить утримуватись 
від певних дій; 

– за кількісним складом суб’єктів: прості (правовідносини тільки між 
двома учасниками) і складні (правовідносини, в яких беруть участь три і 
більше суб’єктів); 

– за розподілом прав і обов’язків між суб’єктами правовідношення 
правовідносини можуть бути односторонні, де всі учасники мають лише права 
чи обов’язки, та двосторонні, тобто правовідносини, в межах яких суб’єкти 
пов’язані наявністю як прав, так і обов’язків; 

– за формами соціального забезпечення: 1) правовідносини з приводу 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
2) правовідносини з приводу державного соціального забезпечення за рахунок 
бюджетних коштів; 3) правовідносини з приводу змішаного соціального 
забезпечення окремих категорій громадян; 4) правовідносини з приводу 
недержавного соціального забезпечення; 

– за видами соціального забезпечення – правовідносини щодо 
пенсійного забезпечення, надання грошових допомог, компенсацій, субсидій і 
пільг та соціальних послуг. 

18. Структурою правовідносин соціального захисту державних 
службовців є система елементів, які мають взаємні логічні зв’язки між собою 
та необхідні для виникнення, існування, зміни та припинення відповідних 
правовідносин, до яких мають належати суб’єкти правовідносин, об’єкти 
правовідносин, зміст правовідносин (права та обов’язки суб’єктів у межах 
правовідносин) та юридичні факти (дії або події, з якими пов’язуються 
виникнення, зміна та припинення правовідносин). 

Для виникнення правовідносин у сфері соціального захисту державних 
службовців необхідна наявність таких ознак: 

1) обов’язкова воля суб’єктів; 
2) залучення значної кількості державних органів; 
3) потреба послідовної реалізації. 
Виділено такі підстави зміни правовідносин у сфері соціального захисту 

державних службовців: 
1) наявність особливих сімейних обставин: 

− факт вагітності та необхідності догляду за дитиною; 
− факт написання заяви про переведення на неповний робочий день чи 

тиждень; 
2) сплив визначеного законодавством часу перебування на державній 

службі: 
− факт досягнення пенсійного віку; 
− факт здійснення ротації; 
− факт присвоєння нового рангу; 

3) рішення державного службовця щодо умов та якості виконання 
посадових обов’язків: 

− факт вчинення дисциплінарного правопорушення; 
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− факт прийняття рішення щодо зміни істотних умов контракту. 
19. Визначено такі позитивні аспекти сучасного стану соціального 

захисту державних службовців: 1) оптимізація пенсійного забезпечення – 
регулювання отримання пенсій державними службовцями загальним 
пенсійним законодавством; 2) удосконалення гарантій реалізації права – 
відбувається шляхом збільшення кількості гарантій соціального захисту 
державних службовців та встановлення рівності прав на отримання 
соціального захисту; 3) удосконалення механізму освітнього забезпечення – 
відбувається шляхом покращення нормативно-правового регулювання 
підвищення професійної компетентності державними службовцями, його 
фінансового забезпечення. 

20. З метою впровадження досвіду Німеччини щодо наявності доплат 
державним службовцям, пов’язаних з народженням та вихованням дітей, 
запропоновано внести такі зміни: 

1) частину другу статті 50 Закону України «Про державну службу» 
доповнити пунктом 7 такого змісту: «7) сімейні надбавки»; 

2) статтю 52 Закону України «Про державну службу» доповнити 
частиною 6-1 такого змісту: 

«6-1. Сімейна надбавка державним службовцям, у сім’ях яких 
виховуються та проживають неповнолітні діти, встановлюється на рівні 20 
відсотків посадового окладу державного службовця за кожну дитину віком 
до 14 років та на рівні 10 відсотків посадового окладу державного службовця 
за кожну дитину віком від 14 до 18 років.». 

Наголошено, що відповідна пропозиція надається з метою створення 
належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей державних 
службовців, що відповідає спрямованості України на забезпечення пріоритету 
державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту 
населення. 

Відповідна новела значно підвищить рівень соціального захисту 
державних службовців та престиж державної служби загалом. Також зазначені 
зміни дозволять зменшити навантаження на сімейний бюджет державних 
службовців та покрити частину витрат, пов’язаних з утриманням та 
вихованням дітей, що зі свого боку зменшить відтік кваліфікованих 
службовців до приватного сектора в пошуках достатнього доходу. Окрім того, 
запровадження сімейної надбавки до заробітної плати державних службовців 
дасть можливість здійснити якісний впив на демографічну ситуацію в країні, 
що забезпечить позитивні зміни у ній. При цьому пропонується 
диференціювати розмір надбавки залежно від віку дитини, оскільки 
максимальний розмір витрат на утримання припадає саме на вік до 14 років. 

Ще однією новелою, яку доцільно впровадити з метою покращення 
соціального захисту державних службовців, є чинна в Естонії вимога щодо 
виплати компенсації, пов’язаної з несвоєчасною виплатою заробітної плати. 
На цьому етапі відповідне правове регулювання на рівні законодавства про 
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державну службу відсутнє, що потребує від службовців звернення до суду з 
вимогою про виплату заробітної плати та покриття додаткових втрат. 

З метою запровадження обов’язку державних органів щодо виплати 
компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату державним службовцям 
запропоновано статтю 50 Закону України «Про державну службу» доповнити 
частиною 5-1 такого змісту: 

«5-1. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати державному 
службовцю виплачується пеня в розмірі облікової ставки Національного банку 
України за кожен день прострочення. Нарахування пені здійснюється 
уповноваженим органом та виплачується одночасно з виплатою суми 
заборгованості.». 

Відповідні зміни дозволять підвищити рівень соціального захисту 
державних службовців у двох основних аспектах: по-перше, шляхом 
дисциплінування уповноваженого органу щодо виплати заробітної плати у 
строки, передбачені законодавством; по-друге, шляхом зменшення 
негативного ефекту для державного службовця, пов’язаного з неможливістю 
використання зароблених коштів та вірогідним залученням коштів, необхідних 
для існування та утримання сім’ї, за рахунок отримання позик. 
 У випадку порушення відповідного обов’язку щодо нарахування та виплати 
суми пені за несвоєчасну виплату заробітної плати за державним службовцем 
залишається право на звернення до суду з метою стягнення належної йому 
суми, однак прямо передбачене відповідне право дозволить підвищити його 
шанси на позитивне вирішення справи у суді та ефективний захист його прав 
та законних інтересів. 

Державні службовці в Україні згідно зі статтею 54 Закону України 
«Про державну службу» мають право на службове житло та матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-побутових питань, однак остання 
надається один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на 
підставі особистої заяви. Очевидним є те, що фонд службового житла не 
може забезпечити належний рівень соціального захисту державних 
службовців та надати усім особам, які потребують поліпшення житлових 
умов, необхідного житла. Розмір і порядок виплати допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань також не може забезпечити належний рівень 
захисту прав державних службовців. 

Водночас подібне правове регулювання міститься у статті 12 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», згідно з абзацом п’ятим пункту 1 якої для військовослужбовців 
офіцерського складу у разі відсутності службового жилого приміщення 
військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним 
військовослужбовців та членів їхніх сімей або за їхнім бажанням виплачувати 
грошову компенсацію за піднайм (найм) житлового приміщення. Розмір і 
порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайм 
(найм) ними житлових приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Підсумовано, що аналогічне право доцільно ввести для усіх категорій 
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державних службовців, оскільки їм чинним законодавством заборонено 
займатись іншою оплачуваною роботою (крім творчої, викладацької та 
наукової), однак вони повинні мати можливість реалізувати своє 
основоположне право на житло, яке кореспондується з гідними умовами 
життя. 
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Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 
проблематики правового регулювання соціального захисту державних 
службовців в Україні. У роботі з’ясовано специфіку правового статусу 
державного службовця як об’єкта соціального захисту й охарактеризовано 
проблему класифікації державних службовців як об’єктів соціального захисту. 
Розкрито зміст структури концептуальних основ соціального захисту 
державних службовців. 

Проаналізовано мету, систему принципів, завдань та функцій 
соціального захисту державних службовців, охарактеризовано зміст кожного з 
них. Здійснено аналіз рівнів соціального захисту державних службовців в 
Україні. Надано характеристику напрямів та форм соціального захисту 
державних службовців в Україні, а також виокремлено специфічні риси 
засобів та методів соціального захисту державних службовців. 

Досліджено поняття та особливості правовідносин у сфері соціального 
захисту державних службовців, їх види, а також підстави виникнення, зміни та 
припинення таких правовідносин. Визначено перелік негативних аспектів 
сучасного стану соціального захисту державних службовців в Україні та 
запропоновано обґрунтовані шляхи їх вирішення. Сформовано напрями 
удосконалення правового регулювання соціального захисту державних 
службовців в Україні. Виокремлено напрями запозичення позитивного 
європейського та світового досвіду у національне соціальне законодавство у 
контексті соціального захисту державних службовців. 

Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, державні 
службовці, соціальне забезпечення, соціальні права, соціальне 
законодавство, соціальна функція, державна служба. 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования социальной защиты государственных 
служащих в Украине. В работе выяснена специфика правового статуса 
государственного служащего как объекта социальной защиты и 
охарактеризованы проблемы классификации государственных служащих как 
объекта социальной защиты. Раскрыто содержание структуры концептуальных 
основ социальной защиты государственных служащих. 

Отмечено, что юридические факты в правоотношениях по социальной 
защите государственных служащих – это систематизированные и логически 
упорядоченные в нормах права конкретные и объективные события, действия 
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или бездействие субъектов правоотношений по социальной защите 
государственных служащих, которые в результате реализации вызывают 
последствия правового характера относительно возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений между государством как субъектом 
осуществления социальной защиты и соответствующим государственным 
служащим. 

Проанализированы цели, система принципов, задач и функций 
социальной защиты государственных служащих, охарактеризовано 
содержание каждого из них. Осуществлен анализ уровней социальной защиты 
государственных служащих в Украине. Охарактеризованы направления и 
формы социальной защиты государственных служащих в Украине, а также 
выделены специфические черты средств и методов социальной защиты 
государственных служащих. 

На основе опыта Австрии предложено часть первую статьи 52 Закона 
Украины «О государственной службе» дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: «Государственным служащим, срок службы которых 
составляет 25 и 40 лет осуществляется единовременная выплата при 
достижении 25-летнего пребывания на службе в размере 200 %, а 40-летнего 
пребывания на службе – 400 % месячного оклада. Если служебные отношения 
завершаются смертью служащего, то выплата осуществляется наследникам 
покойного в размере 150 % должностного оклада.». 

Соответствующее изменение позволит повысить престиж 
государственной службы и внедрить дополнительную мотивацию для 
государственных служащих относительно прохождения службы в течении 
более длительного времени. Немаловажной является возможность получения 
такой доплаты наследниками государственного служащего, поскольку это 
повысит уровень социальной защиты не только самого государственного 
служащего, но и членов его семьи. 

Возможность получения дополнительных благ в долгосрочной 
перспективе будет способствовать уменьшению оттока ценных кадров 
государственной службы в частный сектор, что окажет положительное 
влияние на эффективность выполнения государством взятых на себя 
обязательств. 

Исследованы понятие и особенности правоотношений по социальной 
защите государственных служащих, их виды, а также основания 
возникновения, изменения и прекращения таких правоотношений. Определен 
перечень негативных аспектов современного состояния социальной защиты 
государственных служащих в Украине и предложены обоснованные пути их 
решения. 

Сформированы направления совершенствования правового 
регулирования социальной защиты государственных служащих в Украине. 
Выделены направления заимствования положительного европейского и 
мирового опыта в национальное социальное законодательство в контексте 
социальной защиты государственных служащих. 
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Необходимо усовершенствование ст. 10 Заключительных положений 
Закона Украины «О государственной службе», которая должна иметь 
следующее содержание: «Государственные служащие, которые на день 
вступления в силу настоящего Закона занимают должности государственной 
службы и имеют не менее 10 лет стажа на должностях, отнесенных к 
соответствующим категориям должностей государственных служащих, 
определенных статьей 25 Закона Украины «О государственной службе» 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г., № 52, ст. 490, с последующими 
изменениями) и актами Кабинета Министров Украины, или занимают такие 
должности последние 5 лет перед выходом на пенсию, имеют право на 
назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О 
государственной службе» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г., 
№ 52, ст. 490, с последующими изменениями) в порядке, определенном для 
лиц, имеющих не менее 20 лет стажа работы на должностях, отнесенных к 
категориям должностей государственных служащих». Кроме того, данную 
норму следует дополнить частью второй, изложив ее в такой редакции: 
«Государственные служащие, которые на день вступления в силу настоящего 
Закона находятся на пенсии или обладают необходимым стажем для 
назначения пенсии, имеют право получать ее в соответствии со статьей 37 
Закона Украины «О государственной службе» (Ведомости Верховной Рады 
Украины, 1993 г., № 52, ст. 490, с последующими изменениями) в порядке, 
определенном для лиц, имеющих не менее 20 лет стажа работы на должностях, 
отнесенных к категориям должностей государственных служащих.». Данные 
изменения позволят сделать систему пенсионного обеспечения 
государственных служащих более справедливой и защитить социальные 
интересы государственных служащих на пенсии. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, 
государственные служащие, социальное обеспечение, социальные права, 
социальное законодательство, социальная функция, государственная служба. 

 
ANNOTATION 

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

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

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 
problems of legal regulation of social protection of civil servants in Ukraine. In this 
paper the specificity of the legal status of a civil servant as an object of social 
protection is clarified and the problem of classification of civil servants as an object 
of social protection is characterized. The content of the structure of conceptual bases 
of social protection of civil servants is revealed. 
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The purpose, system of principles, tasks and functions of social protection of 
civil servants are analyzed, the content of each of them is characterized. The level of 
social protection of civil servants in Ukraine is analyzed. A description of the 
directions and forms of social protection of civil servants in Ukraine is given, as 
well as the specific features of the means and methods of social protection of civil 
servants. 

The concepts and peculiarities of legal relations on social protection of civil 
servants, their types, as well as the grounds for the emergence, change and 
termination of such legal relationships are investigated. The list of negative aspects 
of the current state of social protection of civil servants in Ukraine is determined and 
the justified ways of their solution are offered. The directions of improvement of 
legal regulation of social protection of civil servants in Ukraine have been formed. 
The directions of borrowing positive European and world experience into national 
social legislation in the context of social protection of civil servants are highlighted. 

Keywords: social policy, social protection, civil servants, social security, 
social rights, social legislation, social function, public service. 
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